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Introducció
El programa de Foment de l'associacionisme engloba, any rere any totes les accions que el
CJB desenvolupa en diferents matèries per al foment de l'associacionisme juvenil a la ciutat.
Com cada any, el CJB ha seguit treballant per fomentar la participació i l'associacionisme
juvenil entenent que associar-se i participar és una de les principals eines de transformació
que és a les mans de la població juvenil per incidir en l'entorn. D'aquesta manera, pel 2022 el
CJB afronta el repte de continuar promovent les polítiques públiques juvenils i el foment de
l’associacionisme quan encara s’estan rebent les conseqüències derivades de la covid-19.
Tot i així, aquest 2022, des del CJB es vol treballar per la renovació i actualització del treball i
la imatge amb l'elaboració del primer Pla Estratègic de l'entitat, la posada a punt del nou web
o la participació en l’elaboració del nou Pla d’Adolescència i Joventut. Pel que fa a l’àmbit
cultural, el CJB seguirà promovent i organitzant esdeveniments d’oci alternatiu com el
Fontana By Night i el Manga Associa't.

1.A. Objectius
Objectius generals del programa

● Afavorir el reconeixement de l’associacionisme juvenil de base comunitària als
seus territoris

● Promoure polítiques públiques basades en les necessitats de l’associacionisme
juvenil de base comunitària i des d’una perspectiva juvenil

● Enfortir el rol de l’associacionisme juvenil per tal que sigui un agent clau a la ciutat
de Barcelona.

● Recollir les demandes i propostes del moviment associatiu juvenil de la ciutat i
apropar-les a les administracions.

● Acompanyar a les entitats juvenils en el procés de gestió ciutadana i oferir
recursos en matèria econòmica, laboral i jurídica.

● Fer seguiment i avaluació de les polítiques públiques executades des de
l'Ajuntament de Barcelona, en especial de l'execució del Pla d'Adolescència i
Joventut.

● Apoderar comunicativament el Moviment Associatiu Juvenil potenciant la
comunicació interna i externa del CJB amb l'objectiu de fomentar la participació de
les entitats membres i donar a conèixer les activitats i posicionaments del Consell
de la Joventut de Barcelona i del Moviment Associatiu Juvenil de la Ciutat.

● Ser un punt de trobada neutre per a les entitats juvenils d’Oci Alternatiu i Cultura
Dispersa per incentivar les col·laboracions i el treball en xarxa.

● Oferir una alternativa d’Oci Nocturn diferent del model hegemònic de festa per a la
joventut de Barcelona.
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● Fomentar el creixement de l’àmbit associatiu d’Oci Alternatiu entre els assistents al
Manga Barcelona i realitzar xarxa entre les entitats juvenils participants

1.B. Descripció de les accions
1.1. Anàlisi i abordatge de l’estat de l’associacionisme juvenil de base
comunitària per territoris

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquesta línia s’ha implementat a través de quatre eixos d’acció:

● Identificació i contacte: des del CJB es disposa d’una base de dades on es
recullen les entitats juvenils de cada un dels districtes. Aquesta s’ha
actualitzat aquest any identificant aquelles noves iniciatives, així com aquelles
que s’han desarticulat. A partir d’aquesta base de dades s’ha contactat amb
les entitats a través del correu electrònic convocant-los a una reunió amb el
CJB. Ara bé, s’ha identificat que es tracta d’un canal cada vegada menys usat,
per tant, s’ha incorporat el contacte per whatsapp i per xarxes socials, canals
més instaurats en el seu dia a dia.

A més, s’ha contactat amb altres agents del territori amb qui les entitats tenen vincle
per tal que puguin fer de pont entre ambdues parts, ja que el vincle i la proximitat són
factors claus per tal que les joves associades se sentin interpel·lades en assistir.
Entre aquests agents territorials ha estat clau l’equip del projecte Baobab, en tant que
han estat acompanyant noves iniciatives juvenils de lleure educatiu en els barris més
vulnerables de la ciutat. Es tracta d’un perfil de joves a les quals es fa difícil arribar
des del CJB pel model de participació que s’ofereix, per tant, coordinar-se amb les
tècniques del Baobab ha facilitat arribar a aquestes joves i transformar els espais de
participació en espais més accessibles i diversos.

● Recollida i difusió: a la reunió amb les entitats de cada districte aquestes han
compartit quines són les seves necessitats i demandes, les quals s’han
recollit a l’informe sobre l’estat de l’associacionisme juvenil del territori en
qüestió. Aquests informes s’han difós entre els canals de comunicació
externs del CJB, esdevenint així una eina de visibilització i reivindicació per a
les entitats juvenils de la ciutat. A la vegada, suposa una eina de treball intern
sobre la qual anar abordant les diferents problemàtiques.

● Interlocució amb les regidories: les necessitats i demandes plasmades en els
informes de cada territori s’han abordat amb la regidoria corresponent en una
reunió anual entre associacionisme juvenil, regidoria i CJB. Prèviament a
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aquesta es va fer arribar l’informe per tal que es poguessin portar treballats
els diferents temes i es poguessin plantejar solucions concretes.

● Seguiment i suport: des del CJB s’ha fet un seguiment posterior dels acords i
compromisos que s’han pres per part de regidoria. Les entitats juvenils han
passat a gestionar autònomament les diverses problemàtiques amb els seus
referents de districte. Tanmateix, quan s’ha vist convenient (per falta de
resposta o acords, temes bloquejats, falta de coneixements, etc.) el CJB ha
entrat a donar suport i acompanyament a les entitats juvenils, ja sigui en
format de facilitació d’informació i recursos, posada en contacte amb agents
clau, incidència política, entre altres. A més, s’ha establert que es faran una
reunió passat mig any de la reunió amb la regidoria en qüestió, ja que permet
fer un seguiment més exhaustiu de les problemàtiques.

L’avaluació d’aquesta metodologia de treball és molt positiva, ja que permet recollir
les necessitats de les entitats, visibilitzar-les i, a la vegada, fer de pont entre elles i
l’Administració. A més, aquest any s’ha ampliat el nombre d’entitats contactades i
s’ha millorat en el seguiment de les demandes d’aquestes.

Indicadors

S’ha dut a terme almenys una
reunió amb les entitats juvenils
de cada districte.

S’ha assolit.

S’ha realitzat un informe anual de
cada districte.

S’ha assolit.

S’ha realitzat una reunió amb la
regidoria de cada districte i les
entitats juvenils del territori.

S’han realitzat 9 reunions amb les regidories de
cada districte i les entitats del territori excepte a
Horta-Guinardó on no s’ha pogut efectuar la
reunió el 2022 per l’ajornament d’aquesta per part
de la regidoria en qüestió.

Han participat un mínim de 5
entitats juvenils de cada districte
a l’informe.

S’ha assolit.

Han participat un mínim de 75
entitats del conjunt de la ciutat
als informes.

S’ha assolit. Han participat un total de 89
entitats.

Almenys el 50% de les entitats
juvenils del 2021 han repetit el
2022.

S’ha assolit.

S’ha donat suport des de l’equip
de territori a un mínim de 10

S’ha assolit.
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entitats en les seves
problemàtiques.

Materials obtinguts ● 10 informes de l’estat de
l’associacionisme juvenil de cada districte

● 9 actes de reunions amb les regidories de
cada districte (excepte Horta-Guinardó)

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Les entitats destinatàries són les 89 entitats
juvenils de base comunitària de cada districte, ja
que els hi ha permès visibilitzar-se als seus
territoris i poder reivindicar les seves necessitats
de cara als seus referents de districte.

Dates de realització Aquesta línia s’ha desenvolupat al llarg de l’any
abordant un districte aproximadament cada mes.
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1.2 Participació en l’elaboració, avaluació i seguiment del Pla
d'Adolescència i Joventut

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 s’ha treballat en l’elaboració del nou Pla d’Adolescència i Joventut, tal
com ja va fer en l’anterior PAJ 2017-2021. Ha participat tant en el grup promotor per
l’elaboració del marc metodològic del nou PAJ com en els grups de discussió i debat
per tal d'elaborar el contingut del nou pla, per tal de contribuir al fet que el següent
PAJ respongui el millor possible a les necessitats del jovent organitzat de la ciutat de
Barcelona. A més, des del CJB s’han seguit bolcant i actualitzant les mesures del pla
en el qual és referent per tal de poder tancar l’avaluació de l’últim any del PAJ (2021).

Aquesta acció ha implicat el conjunt de l’organització: el Secretariat, l’equip tècnic i
les entitats membre del CJB de tots els àmbits.

Indicadors

Documents de
conclusions del
procés participatiu
que es pugui
generar.

● Esborrany Pla d’actuacions 2022-2026 #BCNJove2030

● Esborrany Pla d’Adolescència i Joventut 2022-2030

Un mínim de tres
reunions amb
membres del CJB
per treballar
l’elaboració del nou
Pla.

S’ha assolit.

Materials
obtinguts

● Documents de conclusions dels espais de participació.

● Actes de reunions.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les beneficiàries d’aquesta acció són les entitats juvenils i les
persones joves del conjunt de la ciutat, ja que seran les
beneficiàries del nou PAJ.

Dates de
realització

El disseny i l’execució del procés participatiu del nou PAJ s’ha
dut a terme al llarg del primer semestre del 2022.
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1.3. Seguiment del Pla d'Equipaments Juvenils de Barcelona (PEJB)

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Des de la implementació del PEJB, el CJB fa seguiment de l’execució de les mesures
que recull el pla. Aquest 2022 el seguiment s’ha dut a terme principalment des de
l’Àmbit de Territori del CJB, ja que és des d’on s’entra en contacte directe amb les
entitats juvenils de base comunitària. Des d’aquest àmbit, s’ha fet seguiment de
manera continuada de les demandes i reivindicacions de les entitats en relació amb
els equipaments i espais associatius.

Indicadors

Haver recollit
l’avaluació
d’aspectes
referents a l’ús
d’equipaments
juvenils als
informes publicats
des de l’àmbit de
Territori.

S’ha assolit a través dels informes de territori.

Haver facilitat les
reivindicacions
respecte el PEJB
de les entitats i
plataformes a
l'Ajuntament.

S’ha assolit a través de les reunions amb regidories i entitats
juvenils de cada districte.

Materials
obtinguts

Actes i informes de l’àmbit de Territori

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les beneficiàries d’aquesta acció són les entitats juvenils i les
persones joves del conjunt de la ciutat, ja que són a les que va
dirigides el PEJB.

Dates de
realització

Gener - Desembre 2022
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1.4 Suport a la gestió associativa

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest any s’ha seguit enfortint el teixit associatiu del territori a través de la
Plataforma de Gestió Ciutadana on el Consell de la Joventut de Barcelona participa
aportant la visió de les entitats juvenils.

Així doncs, s’ha treballat en els següents eixos:

● Suport en l’Organització del Tercer Congrés de les associacions de Barcelona
● Participació del procés participatiu sobre els reptes de futur del Programa

Patrimoni Ciutadà
● Nou Protocol de gestió cívica
● Demanda d’actualització dels Convenis de gestió d’acord amb L’IPC
● Drets laborals de les treballadores d’equipaments comunitaris
● Adjudicació directa
● Concurrència pública
● Normativa: llei de subvencions, carta municipal, seguretat jurídica a la gestió

cívica, marc legal a la gestió comunitària

Indicadors

Acompanyament
en termes
burocràtics a les
nostres entitats

S’ha participat de 3 Comissions de Valoració de Gestió Cívica;
Can Carol, Casa Orlandai i l’Espai Cultural Vallvidrera

S’ha acompanyat al CJD7 en problemàtiques diverses al voltant
de la Gestió Cívica del Casal de Joves Girapells.

Un mínim de 3
reunions anuals de
PGC.

S’ha assolit, s’han realitzat un total de tres reunions de les quals
1 ha sigut amb regidoria.

Materials
obtinguts

● Protocol de funcionament intern per a l’atorgament de la
Gestió Cívica

● Manifest, posicionament sobre la Gestió Cívica Directa

Nombre i perfil
d'entitats /

Un nombre aproximat de 25 entitats que gestionen
equipaments de forma cívica a la ciutat de Barcelona.
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persones
beneficiàries

Dates de
realització

Reunions amb la PGC; 22/09/2022, 24/05/2022, 21/02/2022
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1.5  Elaboració del primer Pla Estratègic del CJB

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 s’ha dut a terme la prospecció de possibles entitats, empreses i
cooperatives que puguéssin acompanyar el CJB en aquest procés, s’ha treballat una
proposta més aterrada sobre què es vol aconseguir i de quina manera en el si del
Secretariat i en diferents espais amb les entitats. Així doncs, s’ha externalitzat
l’acompanyament del procés a un ens extern per tal que professionals del camp
puguin també donar una mirada nova i alternatives a les formes de funcionar actuals.

S’ha acabat el 2022 donant per tancada la primera fase d’anàlisi interna que ha
permès obtenir una diagnosi de la situació actual del CJB. D’aquesta diagnosi,
sorgeixen els quatre principals reptes que es traslladen en línies estratègiques i
actuacions concretes pels propers 5 anys.

Les actualitzacions del procés s’han dut a terme en espais formals generals dels
quals disposa el CJB com l’Assemblea General Ordinària o l’Assemblea General
Extraordiànria.

De cara el 2023, es duran a terme les altres tres fases restants:

● Fase 2: Acompanyament en l’elaboració del marc estratègic
● Fase 3: Contrast i priorització del marc estratègic
● Fase 4: Full de ruta per la concreció del Pla Estratègic

Indicadors

Haver establert
una relació
contractual amb
una entitat que
acompanyi el
procés d’elaboració
del Pla Estratègic.

S’ha assolit.

Definir uns
objectius clars i
consensuats pel
futur del CJB.

S’ha assolit.
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Haver definit els
següents passos a
seguir amb
especial èmfasi a
la dimensió
participativa del
procés d’elaboració
del Pla.

S’ha assolit.

Materials
obtinguts

● Proposta de desenvolupament del Pla Estratègic

● Diagnosi de la situació del CJB fruit de la fase 1

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les beneficiàries d’aquesta línia són les entitats membres del
CJB.

Dates de
realització

● Maig: cerca d’entitat externa que acompanyi el procés.

● De setembre a desembre: desenvolupament de la fase 1
del Pla.
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1.6  Millora de la imatge externa del CJB

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

A partir de l’anàlisi de la comunicació externa i interna del CJB i del nou manual de
marca i línia gràfica, s’han dissenyat aplicatius per als principals elements
comunicatius del CJB: el butlletí, els comunicats, i diferents models de publicacions
per a Twitter i Instagram. Així s’ha augmentat la coherència externa de la imatge
gràfica. A partir d’aquesta feina s’han fet les primeres actualitzacions del Pla de
Comunicació perquè sigui una eina útil al llarg del temps. També s’ha protocol·litzat
la coordinació amb dissenyadores externes de manera que segueixin el manual de
marca i millori la coherència externa del CJB.

A més a més, s’ha començat a treballar la imatge externa del projecte Visc, Convisc i
Participo! i actualitzar-la, de manera que sigui coherent amb la nova imatge gràfica
del CJB, però alhora tingui personalitat pròpia. De la mateixa manera, s’han fet les
primeres passes per a l’actualització de la web referència del projecte
www.sortimdelaula.cat

Indicadors

Actualitzar la web
sortimdelaula.cat

Està en procés d’actualització. Durant l’any s’ha fet feina prèvia
de coordinació amb l’entitat externa que ens l’actualitza i s’ha
conceptualitzat.

Efectuar les
accions segons el
calendari establert
al Pla

S’ha assolit.

Millora de
l’impacte en xarxes
del CJB

S’ha assolit: Twitter ha crescut en 102 seguidores i Instagram,
la xarxa que s’ha prioritzat aquest 2022 ha tingut un creixement
de 300 seguidores.

Materials
obtinguts

Aplicatius per a les XXSS, nova plantilla de Butlletí, Protocol per
a parlar amb dissenyadores externes, Protocol d’Instagram.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Totes les entitats del CJB, totes les seguidores a XXSS i joves
de la ciutat de Barcelona.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022
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1.7 Nou web del CJB

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

A partir de la imatge gràfica nova del CJB i una anàlisi exhaustiva de l’antiga web, s’ha
elaborat una web nova que s’ajusta a la realitat del CJB i a les necessitats de les
entitats que en formen part. És una web fàcil, moderna i dinàmica que representa el
posicionament estratègic del CJB.

El web ha agradat molt a les persones que el visiten i s’han rebut comentaris positius
al voltant de la imatge actualitzada i coherent de la nostra imatge externa.

Indicadors

3 reunions amb
una empresa
externa per
redissenyar el web

S’ha assolit.

Acte de
presentació del
nou web

S’ha assolit. Es presenta a totes les entitats a l’Assemblea
General Ordinària.

Materials
obtinguts

Pàgina web del CJB: www.cjb.cat

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les entitats juvenils de Barcelona, ja siguin membres
actualment o vulguin esdevenir-ho, així com qualsevol persona
jove (14-29 anys) resident a Barcelona que pugui ser
beneficiària de les activitats i projectes o informació que es
troba al web.

Dates de
realització

Gener - juny 2022
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1.8 Coordinació de les entitats d'Oci Alternatiu i Cultura Dispersa i el
reconeixement de la seva tipologia en l’àmbit cultural

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest any s’han reprès les activitats en format presencial, després de la covid-19.
S’han realitzat diferents reunions de coordinació regular amb el grup de treball del
CJB. També s’ha realitzat una taula de coordinació amb les entitats d’oci alternatiu de
la ciutat de Barcelona.

Indicadors

La realització d’espais
de treball amb quòrum
de mínim 3 entitats. Un
mínim de 9 anualment.

S’ha assolit el quòrum mínim en tots els espais de treball
realitzats durant l’any.

En total, s’han realitzat 10 grups de treball per coordinar
les diferents activitats.

Contacte amb un mínim
de 25 entitats al llarg de
l’any natural.

S’ha mantingut el nombre de l’any passat, un total de 19
entitats contactades.

Realització d’una taula
de coordinació i
enxarxament de les
entitats.

Realitzada a principis del 2022.

Agenda anual
d’activitats d’Oci
Alternatiu i Cultura
Dispersa.

Realitzada a la taula de coordinació a principis del 2022 i
durant els grups de treball realitzats durant l’any.

Materials obtinguts Calendari de Google de la taula de coordinació a
universalternatiu@cjb.cat, actes dels espais de treball
d'Univers Alternatiu.

Nombre i perfil
d'entitats / persones
beneficiàries

Directament, les entitats que formen part del grup de
treball i, indirectament un total de 19 entitats contactades.

Dates de realització Gener - desembre 2022
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1.9 Fontana By Night: acte d'oci alternatiu nocturn a la Fontana

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 s’han celebrat dues edicions del Fontana By Night, una al mes de febrer
de 2022 i una altra al mes de juliol del 2022. Les dues edicions es van realitzar a
l’Espai jove la Fontana. Va haver-hi diverses activitats al voltant de l’oci alternatiu i la
cultura dispersa: torneig de jocs de taula, partides de rol, bingo musical de temàtica
anime, projeccions de manga, entre d’altres. Van participar un total de 150
participants, de mitjana.

Indicadors

Organitzar mínim
una edició Fontana
By Night el 2022.

S’ha assolit molt satisfactòriament amb dues edicions
celebrades durant el 2022.

Aconseguir un
públic assistent de
mínim 100
persones a l’acte.

Es va aconseguir una mitjana de 150 participants de mitjana
entre les dues edicions.

Col·laborar amb un
mínim de 5
entitats.

No s’ha arribat als mínims esperats, ja que en ambdues
edicions van participar 4 entitats.

Materials
obtinguts

● Cartelleria

● Crònica i notícia al web

● Reels publicats a l’Instagram del Consell de la Joventut
de Barcelona, tant de l’edició del febrer com del juliol.

● Actes de les reunions i valoració posterior.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

S’han beneficiat un total de 300 persones assistents, tenint en
compte les dues edicions realitzades.

Dates de
realització

La primera edició es va realitzar el 26 de febrer del 2022. La
segona edició es va realitzar el 23 de juliol del 2022.
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1.10 Projecte Espai Manga Associa’t

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022, el CJB ha pogut participar en l'Espai Manga Associa’t dins del Manga
Barcelona que s’organitza cada any a la ciutat i és impulsat des de FICOMIC. Es
valora molt positivament haver-hi participar, ja que és un espai ideal per poder
promoure l’associacionisme dins del món de l’oci alternatiu i la cultura dispersa a la
ciutat. En aquest sentit, també es valora molt positivament l’afluència de persones,
pel fet que 3.313 persones van participar activament de l’espai Manga Associa’t.
Es va participar en diferents espais del Manga Barcelona, concretament a l’espai
Manga Associa’t (l’espai reservat per les entitats del CJB), a l’escenari Japan Cool
Experience i a l’escenari Radio Music Stage.

Indicadors

Participació amb
espai propi l’edició
del Manga
Barcelona 2022.

S’ha participat i es valora satisfactòriament.

Aconseguir un
públic assistent
mínim de 1000
persones a les
diferents activitats
proposades.

S’ha assolit. Es va comptar amb l’assistència de 3.313
persones al llarg de totes les activitats promogudes per les
entitats.

Enxarxament amb
un mínim de 10
entitats
participants del
projecte.

S’ha assolit. Hi han participat CEO (Cercle d'Estudis Orientals),
Aula Manga (UdG), El Dado Dorado, Associació Lúdico-Cultural
Stronghold, Eina - Esperit Intercultural, és a dir 5 entitats en
total.

Aconseguir que el
50% de les entitats
participants del
Manga Barcelona
augmentin la seva
base associativa
gràcies al projecte.

Aquest indicador no s’ha pogut valorar amb les entitats de
moment.
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Materials
obtinguts

● Proposta de projecte Manga Associa't 2022

● Cartelleria

● Fotografies de les activitats.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Concretament, les 3.313 persones van participar activament de
l’espai Manga Associa’t i, en general, tots els assistents al
Manga Barcelona.

Dates de
realització

El Manga Barcelona es va dur a terme del 8 a l'11 de desembre
del 2022.
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Introducció
El passat programa plantejava nous reptes en la manera de treballar des del CJB en
els territoris de la ciutat i promoure l’acció comunitària de l’associacionisme juvenil.
Aquest nou programa 2022-2023 s’encara en consolidar aquesta nova metodologia
de treball, a la vegada que neixen noves línies d’acció arran de les noves necessitats
identificades gràcies al nou format.

La base del programa és l’anàlisi i abordatge de l’estat de l’associacionisme juvenil de
base comunitària de cada territori que fa en el global del CJB, el qual agrupa diferents
línies d’actuació: identificació de noves iniciatives, recollida i difusió de l’estat de les
entitats, interlocució amb les regidories i suport i seguiment de les necessitats.
Aquest eix d’acció transversal permet al CJB guanyar presència en els territoris i
identificar quines són les necessitats i reptes vigents de l’associacionisme juvenil per
poder fer incidència política tenint en compte les singularitats de cada territori. A la
vegada, enforteix les entitats juvenils de base comunitària en tant que els hi dona
visibilitat als seus entorns i afavoreix al seu reconeixement. També facilita el
desenvolupament dels seus projectes comunitaris a través del suport i
acompanyament en les seves necessitats i la facilitació en la interlocució amb els
seus districtes en qüestió.

D’aquest eix transversal se’n deriven noves línies d’acció concretes sorgides de les
necessitats comunes identificades en els territoris: espais que no acaben de donar
resposta a la realitat d’entitats juvenils i uns espais de participació ciutadana
construïts des d’una lògica adulta i, conseqüentment amb una baixa presència, o
inclús inexistent, de les persones joves.

Aquest programa conclou amb la intenció d’identificar els reptes comuns de
l’associacionisme juvenil de base comunitària per així poder teixir futures línies de
treball en xarxa entre els diferents agents comunitaris i contribuir així a l’enfortiment
del teixit associatiu dels barris de la ciutat.

2.A. Objectius
Objectius generals del programa
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● Enfortir l’associacionisme juvenil de base comunitària en clau territorial

● Afavorir el reconeixement de l’associacionisme juvenil de base comunitària
als seus territoris

● Promoure polítiques públiques basades en les necessitats de
l’associacionisme juvenil de base comunitària i des d’una
perspectiva juvenil

● Fomentar la participació de les entitats juvenils en projectes de
ciutat que busquin connectar realitats i generar sinergies.

2.B. Descripció de les accions

2.1. Diagnosi de la gestió d’espais de l’associacionisme juvenil des
d’una perspectiva comunitària

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 ha estat un any per definir la diagnosi, buscar investigadors i cercar
finançament per tal de dur a terme la diagnosi sobre la gestió d’espais de
l’associacionisme juvenil.

La diagnosi es durà a terme amb la càtedra d’Educació comunitària de la UAB amb
qui s’ha definit la diagnosi (objecte d’estudi i metodologia). En la seva definició també
es van realitzar reunions amb els tres agents principals identificats: Federacions de
lleure educatiu, Casals de Joves i Departament de Joventut.

D’altra banda, es va començar una fase de cerca de finançament on es va parlar amb
la Direcció General de Joventut per si volien col·laborar i finançar l’estudi. Finalment,
el projecte s’ha presentat a una subvenció a projectes de recerca en l’àmbit de la
qualitat democràtica anomenada DEMOC 2023 de la Generalitat de Catalunya.

La cerca de finançament s’han dilatat en el temps, per aquest motiu, l’inici de la
diagnosi no començarà fins a principis del 2023.

S’ha concretat un pla de treball per dur a terme l’estudi, el qual contempla 3 fases:

● FASE 1. Descriptiva (què està passant) – Gener 2023 / Setembre 2023:
● FASE 2. Explicativa (per què i com està passant) – Octubre 2023 /

Febrer 2024
● FASE 3. Prescriptiva (què hauria de passar) – Gener 2024 / Juny 2024

Serà doncs una línia que se li donarà continuïtat de cara al 2023 i 2024.

Indicadors

25



Haver-se reunit
amb els diferents
agents implicats.

S’ha assolit. S’han realitzat tres reunions diferents amb els tres
agents principals implicats: Federacions de lleure educatiu,
Casals de Joves i Departament de Joventut.

Haver definit una
metodologia de
diagnosi.

S’ha assolit. S’ha definit una metodologia de diagnosi amb la
càtedra d’Educació Comunitària de la UAB.

Haver dut iniciat
una diagnosi sobre
les tipologies de
gestió d’espais per
a
l’associacionisme
juvenil.

La diagnosi s’iniciarà de cara al 2023.

Haver contactat
amb un mínim de
10 espais perquè
participin de la
diagnosi.

La primera fase de contactar amb espais s’iniciarà de cara al
2023.

Haver contactat
amb un mínim de
50 entitats perquè
participin de la
diagnosi.

La primera fase de contactar amb entitats s’iniciarà de cara al
2023.

Materials
obtinguts

● Actes de les reunions amb els diferents agents

● Proposta de la diagnosi

● Projecte d’estudi presentat a la subvenció DEMOC 2023.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les destinatàries són les entitats juvenils de base comunitària
de la ciutat, en tant que aquesta diagnosi ha de permetre
marcar unes línies de treball en un futur millorar les condicions
dels seus espais, un requisit indispensable per poder dur a
terme els seus projectes.

Dates de
realització

Al llarg del 2022 s’ha iniciat la coordinació amb els diferents
agents, definit la metodologia d’estudi i cercat finançament.
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2.2 Reformulació dels espais de participació ciutadana des d’una
perspectiva juvenil

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 s’han dut a terme les dues línies de treball plantejades:

● Incorporació de nous indicadors en els informes sobre l’estat de
l’associacionisme juvenil: s’ha passat a incloure un indicador nou en relació
amb el coneixement i l’interès dels espais de participació ciutadana per part
de les entitats juvenils. Es valora positivament la incorporació d’aquest
indicador ja que ha ofert informació sobre la relació de les entitats amb els
espais de participació. El 30,19% de les entitats estan assabentades dels
diferents espais de participació ciutadana existents i hi participen. El 42,45%
estan assabentades dels diferents espais de participació ciutadana existents,
però no hi participen. El 27,36% no estan assabentades dels espais de
participació ciutadana existents i, per tant, no hi participen.

● Situar l’eix de discriminació de l’edat en els espais de participació de ciutat on
es participa com a CJB.

Aquestes dues línies de treball se’ls hi vol donar continuïtat de cara anys vinents amb
una proposta de reformulació dels espais de participació ciutadana en pro de la
participació juvenil.

Indicadors

Haver inclòs els
nous indicadors
sobre espais de
participació
ciutadana als
informes sobre
l’estat de
l’associacionisme
juvenil.

S’ha assolit. S’han inclòs els nous indicadors als informes
sobre l’estat de l’associacionisme juvenil per districtes.

Haver tractat la
participació de les
joves en els espais
de participació

S’ha tractat a 8 de les 9 reunions amb regidories, ja que són les
mateixes entitats les que escullen els temes que volen tractar a
la reunió. En un espai les entitats no van expressar la voluntat
de fer-ho.
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ciutadana a les
reunions de cada
una de les
regidories.

Haver-se reunit
amb el
Departament de
Participació per
plantejar l’eix
d’edat com a factor
a tenir en compte a
l’hora de generar
espais de
participació.

S’ha assolit. S’ha realitzat una reunió amb el Departament de
Drets de Ciutadania i Participació per plantejar la necessitat de
realitzar una diagnosi en els espais de participació ciutadana
des d’una perspectiva edatista.

Materials
obtinguts

● Informes sobre l’estat de l’associacionisme juvenil per
districtes

● Actes de les reunions amb els diferents agents

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les beneficiàries de l’acció són les 128 entitats juvenils de base
comunitàries participants dels informes de districte i ciutat, en
tant que es busca la millora de l’accessibilitat dels espais de
participació ciutadana dels districtes per a les persones joves i
entitats juvenils. A la vegada, la comunitat i els districtes es
veuen beneficiats amb l’acció, ja que en un futur els hi permetrà
incorporar la perspectiva i veu de les joves en aquests espais.

Dates de
realització

Aquesta acció s’ha desenvolupat al llarg del 2022.
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2.3 Definició dels reptes futurs de l’associacionisme juvenil de base
comunitària en l’àmbit de ciutat

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquesta acció s’ha implementat a través de:

● Informes territorials sobre l’estat de l’associacionisme juvenil del 2022:
aquests informes, repartits al llarg de l’any, han permès anar recollint les
necessitats que tenen les entitats en els diferents districtes per anar
identificant els punts en comú.

● Informe de ciutat sobre l’estat de l’associacionisme juvenil: les necessitats i
demandes comunes s’han recollit en un informe de ciutat que serà publicat de
cara al gener del 2023. A l’informe s’ha inclòs també una fotografia de l’estat
de la joventut i la participació en la ciutat en dades.

La sessió de presentació de l'informe estava contemplada dur-la a terme a finals del
2022, però per temporització interna del CJB i les entitats s’ha considerat més
convenient fer-ho de cara al gener 2023. Es durà a terme una sessió oberta a les
entitats juvenils de la ciutat. En aquesta trobada també es constituirà un espai de
propostes de treball per tal d’abordar els reptes sorgits i poder definir futures línies de
treball per donar-hi resposta.

Indicadors

Haver dut a terme
l’informe de ciutat
sobre l’estat de
l’associacionisme
juvenil.

S’ha assolit. S’ha realitzat un informe de ciutat sobre l’estat de
l’associacionisme juvenil.

Haver realitzat una
sessió de
presentació de
l’informe.

L’acte de presentació de l’informe destinat a les entitats juvenils
s’ha aplaçat al 27 de gener del 2023.

Haver realitzat un
espai de treball per
abordar els

Dins l’acte de presentació del 27 de gener del 2023 es generarà
un espai de propostes per abordar els principals reptes
detectats.
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principals reptes
detectats.

Materials
obtinguts

● 10 informes sobre l’estat de l’associacionisme juvenil de
cada districte

● Informe de ciutat sobre l’estat de l’associacionisme
juvenil

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les destinatàries d’aquesta línia han estat les 128 entitats
juvenils de base comunitària participants de l’informe ciutat, ja
que l’acció ha permès emmarcar les seves necessitats en
demandes comunes amb la resta de l’associacionisme juvenil i
tenir així més incidència política en les seves reivindicacions.
En definitiva, és una acció per millorar les seves condicions i
així enfortir-les.

Dates de
realització

L’informe s’ha elaborat al llarg del 2022 i es presentarà
públicament el 27 de gener del 2023.
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2.4 Participació a l’Associa’t

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Enguany, el format de l’Associa’t a la Festa s’ha mantingut seguint el formant de l’any
passat. Es tracta d’un Associa’t a la Festa en un format més petit i descentralitzat,
amb activitats d’entitats repartides en diferents espais de la ciutat i un espai més
cèntric. El Consell de la Joventut de Barcelona ha participat activament en l’Associa’t
a la Festa amb activitats a un dels espais proposats, el Casal Mas Guinardó.

Indicadors

Haver enxarxat
com a mínim a
dues entitats del
CJB a l’Associa’t a
la Festa.

S’ha assolit. Van participar dues entitats del grup de treball del
CJB, ALC Stronghold i El Dado Dorado.

Haver participat a
un mínim de 2
reunions de
definició de
l'Associa't.

S’ha assolit satisfactòriament.

Materials
obtinguts

● Actes de les reunions prèvies de coordinació tant amb
Torre Jussana com amb les entitats del CJB.

● Recull de fotografies de l’esdeveniment.

Nombre i perfil

d'entitats /
persones
beneficiàries

En total, s’han beneficiat de l’Associa't a la Festa 2.300
persones i més de 50 entitats hi han participat.

Dates de
realització

Va tenir lloc del 24 al 26 de setembre. Les entitats del CJB van
participar activament el 24 de setembre.

31



2.5 Premis BarnaJove

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 s’ha dut a terme un plantejament quant a la metodologia de presentació
de projectes. Arran de les valoracions dels anys anteriors i la disminució de
presentació de projectes, s’ha reformulat de manera de presentar projectes volent
facilitar el procés a les entitats. Aquest nou procés ha consistit en:

1. La presentació als premis: les entitats han presentat el seu projecte a través
d'un formulari amb unes preguntes bàsiques on han hagut d'explicar qui són,
per què volen fer el projecte, què volen aconseguir i amb quins recursos
preveuen comptar per implementar-ho.

2. Entrevistes: dels projectes presentats s’han seleccionat els 10 millors per
fer-los una entrevista d'uns 10 minuts amb el jurat per conèixer el projecte
més profundament. Totes les entrevistes s’han fet el mateix dia.

3. Selecció: després de les entrevistes, el jurat ha seleccionat els projectes
guanyadors. És en aquesta fase que se li ha demanat als projectes
guanyadors que presentin el document del projecte en profunditat.

Es valora positivament el canvi de format de presentació, ja que enguany s’han
presentat 14 projectes, respecte als 5 de l’any passat.

Aquest any, seguint la línia dels dos últims anys, l’entrega de premis es durà a terme
en el marc de la Lali Jove, el febrer del 2023.

Indicadors

Una mitjana de
puntuació de 3/5
pel que fa a la
qualitat dels
projectes
presentats
(valoracions dels
jurat)

S’ha assolit. La mitjana de puntuació del jurat és d’un 3.

Un mínim de 15
projectes
presentats.

S’han presentat 14 projectes, per tant, no s’ha assolit
plenament, però es valora positivament l’augment respecte a
l’any passat.
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Un mínim de 5
entitats que han
presentat projecte
que no tenien
relació prèvia amb
el CJB.

S’ha assolit. Cinc entitats presentades no tenien relació prèvia
amb el CJB: Conversas Barcelona, En Marxa, AEiG Sant Ferran,
AE Roland Philips i Melanin Team.

Materials
obtinguts

● Actes de les reunions

● Recull de projectes presentats als premis

● Cartelleria dels premis

● Memòria descriptiva dels projectes premiats

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les beneficiàries són les 3 entitats guanyadores, ja que han
aconseguit recursos econòmics pels seus projectes i
visibilització pública.

Dates de
realització

Aquesta acció s’ha dut a terme al llarg del novembre i
desembre de 2022. De cara el febrer del 2023 es farà la
presentació pública dels projectes premiats en el marc de la
Lali Jove.
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Introducció
El CJB treballa per ser altaveu i espai de coordinació de les reivindicacions de les joves en
matèria d’ocupació i habitatge. En un context d’atur persistent, amb grans barreres per
l’accés a l’habitatge digne i de precarietat generalitzada, la joventut és una de les principals
afectades, que veu com la discriminació estructural que pateix no li possibilita una plena
autonomia.

Per això, el CJB vol ser un agent que canalitzi reclamacions que permetin un
desenvolupament de la vida amb plenitud, prenent en especial consideració la
interseccionalitat de discriminacions que dificulten emancipar-se, com poden ser (a més de
la joventut), l’origen i el gènere.

En aquest sentit, el CJB fomenta el reconeixement de les competències adquirides per mitjà
de l’activitat associativa com a eina per a l’accés al mercat laboral; treballa per difondre
coneixement que permeti una major redistribució del treball, condicions laborals dignes i
accés a l’habitatge. A la vegada, fomenta l’enxarxament en aquells sectors laborals amb
forta presència juvenil i especialment precaritzats. També cal tenir en compte que el CJB és
present en espais de participació municipals referents en habitatge i ocupació per tal de
traslladar les reivindicacions de les joves i que, alhora, té en el focus de mira les demandes
per una formació de qualitat, intrínsecament vinculades amb tot l’anterior.

L'emancipació de les persones joves és, en definitiva, una realitat que s'ha d'abordar de
manera transversal i amb una visió global i per això des del CJB s'aposta per desenvolupar
un programa d'emancipació que es fonamenta en tres eixos:

● L'accés a una feina digna

● L'accés a un habitatge digne

● L'accés a la formació de qualitat

3.A. Objectius
Objectius generals del programa

● Analitzar amb profunditat la situació de les persones joves per poder
actualitzar el discurs i les propostes en matèria d'emancipació.

● Situar el discurs d'emancipació del CJB a l'agenda política i social.

● Fer seguiment de les iniciatives legislatives relacionades amb els tres eixos
del programa d'emancipació, posant especial èmfasi en l'habitatge i el
reconeixement dels aprenentatges adquirits a través de l’associacionisme
juvenil.
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3.B. Descripció de les accions

3.1 Seguiment de polítiques d’emancipació

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Una de les raons de ser del CJB té a veure amb la incidència política en relació amb
les necessitats i demandes de la joventut de Barcelona. És per això que el CJB ha
continuat prioritzant portar la veu de les joves en espais de participació municipals
relacionats amb polítiques d’emancipació .

D’aquesta manera, s’ha pogut incidir en aquelles matèries que condicionen en major
mesura la precarietat juvenil i les consegüents dificultats per emancipar-se o per
fer-ho dignament. Les actuacions del CJB han anat dirigides a vehicular
reivindicacions de les entitats juvenils, a fiscalitzar els representants públics
assenyalant aquelles qüestions en les quals es podria fer més i, per últim, evidenciant
que cal seguir treballant per tal que les institucions incorporin les aportacions de les
joves i parin de reprodur dinàmiques adultocèntriques.

Indicadors

Haver assistit
almenys a 2
convocatòries de la
Taula d’Habitatge
Cooperatiu.

No assolit. Això ha estat compensat amb una major assistència
d’aquella prevista inicialment en convocatòries d’altres espais
indicats en els següents indicadors.

Haver assistit
almenys a 2
convocatòries del
Consell d'Habitatge
Social de
Barcelona.

Assolit i superat. S’ha assistit a tres reunions (en dates 25/01,
17/02 i 08/11) sobre el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge i
al mateix plenari del Consell en qüestió.

Haver assistit
almenys a 2
convocatòries del
Consell de Ciutat.

Assolit.
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Haver assistit
almenys a 2
convocatòries
vinculades amb les
polítiques
municipals
d’ocupació.

Assolit i superat. S’ha assistit a tres reunions vinculades a la
Taula d’Ocupació Juvenil i a la presentació del plantejament del
Saló de l’Ocupació.

Materials
obtinguts

Actes de les reunions i altres materials facilitats per part de
l’administració.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

El conjunt de joves de Barcelona (en tant que el CJB procura
vehicular en aquests espais les seves veus i necessitats), així
com el conjunt d’entitats del Grup de Treball d’Emancipació del
CJB: Acció Jove, Avalot, Eina, Joves de la USOC, JOC, AFEV i
JCC.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022
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3.2 Campanya pel dret a l'habitatge digne

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

El CJB ha treballat, durant el 2022, per establir aliances amb nous agents estratègics
en matèria d’habitatge. Aquesta tasca s’ha traduït en la col·laboració amb el Sindicat
de Llogateres, que ha permès identificar conjuntament aquelles qüestions relatives al
lloguer respecte a les quals hi ha més desinformació entre les joves, així com
aquelles que són més noves o urgents.

Després de detectar les qüestions prioritàries, s’ha treballat en tres guions per a tres
breus vídeos amb la informació essencial sobre: honoraris de les immobiliàries; la
pujada del lloguer davant el context de pujada de l’IPC, i aquells passos que cal dur a
terme quan estàs a punt de llogar un habitatge. Tal com s’especifica a continuació,
els nous vídeos són públics al web del CJB i seran difosos àmpliament, per xarxes
socials i de forma simultània amb el Sindicat de Llogateres, a inici del 2023.

Indicadors

Mínim de 2
reunions amb
entitats d'habitatge
per tractar el
contingut de les
càpsules i
l’enfocament de la
campanya.

Assolit. A més, s’ha aconseguit treballar el tema amb un agent
de tanta referència en l’àmbit d’habitatge com és el Sindicat de
Llogateres.

Les càpsules
audiovisuals han
tingut 500 visites.

No assolit, ja que el Grup de Treball d’Emancipació del CJB ha
decidit col·lectivament prioritzar una difusió pública de les
càpsules (ja acabades, tal com s’indica al següent indicador) en
una època el màxim de propícia per a la seva difusió i utilitat.
En aquest sentit, s’ha considerat que començar l’any 2023 amb
informacions d’aquest tipus pot suposar un bon revulsiu tant
comunicatiu (tot assolint abast i impacte) com intern (de cara
al nou any, és un bon punt de partida per a la resta d’iniciatives
d’habitatge que es realitzaran).

S’ha fet una notícia
al web d’inici de la
campanya.

Assolit.
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Materials
obtinguts

Documentació preparatòria, càpsules audiovisuals i notícia al
web del CJB.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Joventut de Barcelona i conjunt de llogateres, així com el
conjunt de militants, afiliades i públic objectiu del Sindicat de
Llogateres, amb qui s’ha establert una nova aliança estratègica.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022
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3.3 Posa’t en valor: impuls de l’eina per al reconeixement
d'aprenentatges associatius

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

El CJB ha treballat durant molts anys per tal que es reconeguin els aprenentatges
adquirits en l’entorn associatiu i, més recentment, va començar a treballar en
l’elaboració de l’eina Posa’t en Valor. Enguany, en una fase ja força avançada, el CJB
ha estat treballant per perfilar els últims detalls de contingut de l’eina (juntament amb
la Fundació Ferrar i Guàrdia i en coordinació amb l’estudi de disseny Relabtive,
aquests darrers encarregats de traslladar la informació treballada a l’aplicatiu que ells
mateixos han creat).

Al mateix temps, s’ha treballat en coordinació amb el Servei d’Estadística de la UAB
per tal d’ajustar la disposició de la informació (fonamentalment, que l’eina tingués
coherència interna i externa: és a dir, per exemple, que els plantejaments de les
preguntes fossin coherents i possibilitessin aconseguir el resultat esperat).

Paral·lelament, en tot moment s’ha treballat amb Barcelona Activa, aconseguint que
l’eina constés entre el conjunt de polítiques municipals prioritàries en matèria
d’ocupació de qualitat. Aquest agent és clau per assegurar la correcta implementació
de forma àmplia un cop tots els detalls de l’eina/aplicatiu quedin tancats. S’ha estat
treballant per impulsar dues proves pilot (la primera més de caire qualitatiu i la
segona per comprovar, entre una quantitat d’usuàries no menor a cinquanta, que
l’eina funciona correctament i està a punt per a la posada en funcionament final).
Estava previst realitzar-les durant el 2022, però per motius aliens al CJB, aquests
tempos s’han endarrerit i s’acabaran duent a terme de cara l’any vinent. El 2023, per
tant, l’eina quedarà llesta per a la seva correcta implementació.

Indicadors

S’han dut a terme
almenys 4 reunions
amb la FFG.

Assolit i superat. S’ha fet una rigorosa feina coordinada amb el
conjunt d’agents que ha portat a realitzar un cúmul de reunions
molt superior a l’aquí indicat.

S’han dut a terme
almenys 2 reunions
amb Barcelona
Activa.

Assolit i superat. S’ha fet una rigorosa feina coordinada amb el
conjunt d’agents que ha portat a realitzar un cúmul de reunions
molt superior a l’aquí indicat.

S’han dut a terme
almenys 2 reunions
amb el Servei

Assolit. La feina amb aquest servei d’estadística ha estat clau
per planificar el conjunt de fases que s’han seguit durant tot
l’any. Les seves aportacions inicials han permès identificar
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d’Estadística de la
UAB.

possibilitats de millora i entendre què convenia per a la millor
implementació de l’eina.

S’ha desenvolupat i
finalitzat l’eina
Posa’t en Valor.

S’ha continuat desenvolupant, però no finalitzat. És a dir, fruit de
la feina coordinada amb el conjunt d’agents, ja es disposa d’una
eina finalitzada, però es continua treballant per a la millora de
les seves prestacions i, així, aconseguir una implementació el
màxim d’efectiva.

Materials
obtinguts

Actes de les reunions i la mateixa eina ja realitzada.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Un cop l’eina es desplegui, es preveu que tingui un abast molt
rellevant gràcies a les aliances obtingudes, que n’auguren un
bon desplegament (i consegüent impacte envers moltes
potencials usuàries joves). Per tant, s’ha estat treballant en la
bona direcció per tal que les persones joves amb experiència en
el món associatiu siguin les beneficiàries de l’eina en qüestió,
tot posant en valor, a l’hora de buscar feina, els seus
coneixements i habilitats adquirides.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022
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3.4 Promoció dels drets i deures laborals

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Mitjançant la feina conjunta amb les entitats de l’àmbit d’Emancipació, el CJB ha
seleccionat un conjunt de materials relacionats amb els drets i deures laborals que
són d’utilitat per a les joves treballadores i els ha penjat al seu nou web. La
importància de l’acció rau en el fet que d’informació útil i valuosa sobre la matèria n’hi
ha força de publicada, podríem dir fins i tot suficient, però s’havia identificat amb
anterioritat que no quedava ben agrupada (la informació no ben compilada, tot i que
existeixi, sovint provoca desinformació, de fet).

En aquest sentit, ara al web del CJB s’hi poden trobar informacions sintètiques i, per
tant, de fàcil comprensió, sobre qüestions com: salut, feminismes, pràctiques
laborals, acomiadament, hores extres i altres.

Es valora positivament aquesta primera acció de recopilació d'informació i se li vol
donar continuïtat de cara l'any vinent treballant per tal d'esdevenir un espai de
referència en matèria de recursos d'emancipació.

Indicadors

S’ha creat un
apartat específic al
web del CJB amb
recursos sobre
drets i deures
laborals.

Assolit, es pot consultar al web del CJB i compta amb recursos
de bona part de les entitats d’Emancipació del CJB.

El conjunt de
recursos recopilats
no és menor a
cinc.

Assolit amb escreix. Hi ha materials sobre matèries tan
diverses com salut mental, bretxa salarial, permisos laborals,
contractes de pràctiques, etc.

Almenys tres
entitats han fet
difusió de l’apartat
de drets i deures
laborals del web
del CJB.

No assolit. De totes maneres, durant els pròxims mesos se’n
farà difusió per part de les entitats del CJB i del mateix CJB.
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Materials
obtinguts

Apartat específic al web del CJB i documents preparatoris.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Conjunt de joves i, en general, treballadores de Barcelona.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022
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3.5 Precarietat en el sector del lleure

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

L’impuls d’aquesta línia d’acció es valora molt positivament, ja que respon a les greus
vulneracions que reben les joves en un sector laboral, el del lleure, clarament copat
per una majoria de persones joves. Per mitjà de la difusió d’un qüestionari de casos
de males prexis i precarietat, s’han detectat inquietuds molt similars entre la mostra
aconseguida, possibilitant identificar problemes que no són en cap cas aïllats sinó
generalitzats. A més, diverses de les persones que han respost el formulari han
felicitat la iniciativa expressant la necessitat de visibilitzar veus normalment molt
invisibilitzades.

Aquesta línia, a més, ha permès enfortir el treball coordinat entre les entitats del GT
d’Emancipació del CJB. En una de les fases seguides, les entitats han fet aportacions
per seleccionar aquelles informacions que consideraven que les treballadores del
sector havien de tenir més en compte. El ressò a xarxes socials ha estat més que
notori quan s’han difós.

Per tant, la iniciativa ha respost a la feina ja iniciada en l’any anterior i ha sabut
adaptar-se a les necessitats i possibilitats de l’any actual, adaptant fases i buscant
aquelles accions sempre més efectives. La línia comunicativa escollida per a les
difusions externes ha estat, sens dubte, un encert que ha contribuït a la bona
recepció de la campanya per part del públic.

Indicadors

S’han realitzat un
mínim de 3
trobades del grup
de treball.

Assolit. Aquesta línia ha estat una de les que ha adquirit major
rellevància al llarg de l’any.

S’ha creat i difós
un qüestionari per
recollir denúncies.

Assolit. S'ha creat el formulari i s'ha difós per canals interns i
xarxes socials del CJB i altres canals de les entitats del GT, la
qual cosa ha permès recollir desenes de casos de males praxis
i malestars al sector.

S’ha realitzat una
campanya pública
de denúncia.

Assolit via xarxes socials en coordinació amb el conjunt
d’entitats d’Emancipació del CJB.
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Materials
obtinguts

Qüestionari i resultats del mateix; difusions a xarxes dels
resultats com també d’informacions d’utilitat seleccionades per
les entitats sindicals del CJB; documentació de treball interna.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Conjunt de joves de Barcelona, que han tingut accés a les
difusions del CJB i les seves entitats en què es visibilitzava la
seva situació laboral i se’ls proporcionava recursos informatius.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022
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3.6 Saló de l’ocupació juvenil

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

El Saló és certament un esdeveniment al qual s’aboquen molts recursos, el qual té
impacte a diferents nivells (hi ha una important afluència de públic, bona part del qual
jove), però que el CJB, des de l’anàlisi compartit amb les entitats de l’àmbit
d’Emancipació, considera que no dona una resposta a l’alçada de les urgents
necessitats de la joventut barcelonina.

L’enfocament actual s’allunya d’aquell pel qual el CJB ha lluitat històricament,
proposant eines efectives que facin front a la precarització de la vida i que provoquin
una millora real de les condicions laborals. Últimament, i tal com s’ha pogut constatar
en l’edició d’enguany (en què el CJB hi ha estat especialment present en la jornada
del 9 de novembre), el Saló pren més forma al voltant dels interessos empresarials,
que no pas dels agents que defensen els drets de les treballadores i les joves (com
els sindicats). En aquest sentit, el CJB considera que, per un cantó, la seva vinculació
directa amb l’esdeveniment perd sentit i, per altra banda, que s’està perdent una
oportunitat per posar més el focus en revertir situacions d’abús i precarietat.

Tal com es comenta en els indicadors adjuntats a continuació, una proposta
d’activitat del CJB (vinculada a la visibilització de la precarietat en el sector del lleure)
ha estat descartada per part de l’organització del Saló. Aquest fet és simptomàtic de
la desconnexió dels objectius entre el CJB i l’esdeveniment en qüestió i, al mateix
temps, de la concepció empresarial que cada vegada guanya més pes deixant al
marge la resta d’agents que incideixen en el mercat laboral.

Indicadors

Les entitats
sindicals del CJB
han participat a
l'espai Defensa.

Assolit: dues entitats sindicals (Avalot i Acció Jove) han dut a
terme una activitat per sensibilitzar sobre drets laborals.

El CJB ha estat
partícip d’una
activitat a l'espai
Comparteix.

No assolit. Malgrat el CJB ha fet arribar una proposta d’activitat
a l’organització del Saló (proposta formulada a petició de les
entitats de l’àmbit d’Emancipació del CJB i que estava
vinculada a la línia d’acció 3.5 del conveni d’enguany), la
proposta ha estat rebutjada.

S’ha dut a terme
una sessió
d'avaluació del

No s'ha dut a terme una sessió d'avaluació com a tal, però s'ha
fet una recollida de l'avaluació de les entitats del CJB sobre el
Saló. Aquestes expressen inconformitats respecte al
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Saló amb el GT
d’Emancipació.

plantejament i caire que ha adquirit el Saló, que respon poc a
les necessitats i inquietuds reals de l’associacionisme juvenil
de la ciutat.

Materials
obtinguts

Difusions a xarxes socials, programa del saló i actes de
reunions.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Dues entitats sindicals del CJB hi han participat directament:
Acció Jove i Avalot.

Bona part de les beneficiàries directes de l’esdeveniment han
estat centenars de joves que hi han estat presents. De totes
maneres, i en línia amb allò indicat més amunt, l’enfocament
del Saló es considera que no ha estat l’idoni per tal que aquest
conjunt de joves realment tinguessin una experiència més
enriquidora i alineada amb la urgència de les seves necessitats
en matèria d’emancipació.

Dates de
realització

9 i 10 de novembre (el dia 9 és quan s’hi ha estat més actiu
com a CJB i quan les entitats juvenils han realitzat la seva
activitat).
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Introducció
Durant el 2022, el CJB ha continuat enfortint l’àmbit de Justícia Global d’una forma
important. Fruit de la feina encetada el 2021 amb l’arrencada del projecte Youth Act!,
l’entitat ha consolidat l’enxarxament amb organitzacions internacionals, ha continuat
transversalitzant la perspectiva de Justícia Global entre el conjunt d’àmbits i entitats
del CJB i, de la mateixa manera, ha incidit de forma rellevant en l’assenyalament de
pràctiques i discursos adultocèntrics entre plataformes i entitats del sector de la
cooperació i la defensa dels drets humans.

Un cop més, no només s’han assolit els objectius plantejats a inici d’any, sinó que els
indicadors proposats s’han superat i s’han assolit fites destacables, que no s’havien
contemplat anteriorment (com la incidència directa en organismes internacionals com
CGLU o dirigida al nou Govern colombià, mentre a Barcelona s’ha preparat el terreny
per una millor coordinació entre joves colombianes de la diàspora).

Pel que fa a les línies del conveni, el CJB ha organitzat de forma molt satisfactòria el II
Fòrum Internacional Youth Act!, aconseguint aglutinar presencialment a Barcelona més
d’una trentena de joves activistes, d’un total d’11 països, tant del Sud com el Nord de la
Mediterrània. Aquestes, durant una setmana, han pogut compartir estratègies de lluita i
coneixements, tot erigint un conjunt de conclusions d’incidència (demandes i
propostes) al final de l’esdeveniment.

El Youth Act! mereix una menció especial pel seu reconeixement per part d’agents
externs: ha estat una de les iniciatives escollides i presentades al Congrés de Joventut
de Catalunya 2022, com a bona pràctica en matèria de participació juvenil. Per la
mateixa raó, l’Associació Catalana de Professionals de Joventut (ACPJ), l’ha
seleccionat com un dels destacats entre iniciatives d’empoderament juvenil a escala
europea.

Pel que fa a la tasca d’agermanament amb organismes juvenils colombians, el procés
ha estat tan satisfactori que, fins i tot, s’ha pogut iniciar una via de treball directe amb
la Conselleria Presidencial de Joventut de Colòmbia. En territori català, el CJB ha
destacat per la seva tasca des de la solidaritat, en matèria juvenil, per a la defensa dels
drets humans i la consecució de la pau al país llatinoamericà.

Per últim, tota la feina vinculada a actualitzar els discursos de pau (línies 4.3 i 4.4, però
també inclòs de forma transversal a la resta) ha culminat amb una compilació d’idees
d’interès i sobretot d’utilitat, tant per al moviment de pau, com per a administracions,
entitats juvenils, acadèmia i entitats de defensa dels drets humans en general. Per tant,
s’han generat espais de trobada i reflexió conjunta per al teixit social que poden ser
d’utilitat a l’hora d’abordar col·lectivament noves problemàtiques locals i globals.

49



Per tot l’anterior, el CJB ha aconseguit durant el 2022 resultats exitosos en relació amb
els eixos de treball proposats:

● Repensar el concepte de cooperació directa i caminar cap a una forma de
relacionar-se amb el món crítica, transformadora, antiracista, decolonial i
feminista.

● Contribuir a prendre consciència de les interdependències entre el món local i el
món global.

● Enfortir l’enxarxament local i global amb agents juvenils per assolir objectius
comuns.

● Desenvolupar una estratègia coherent on el coneixement de la realitat dels
territoris, la sensibilització i la incidència estiguin estretament connectats.

4.A. Objectius

Objectius generals del programa

● Treballar conjuntament amb entitats i agents dels territoris des d’una
perspectiva jove fomentant la participació i l'apoderament juvenil.

● Connectar els esdeveniments globals-locals a través d’accions de
sensibilització a la ciutat de Barcelona i fomentar l’educació per la justícia
global entre les entitats juvenils.

● Incidir sobre les causes estructurals de les injustícies a través de les xarxes
locals, nacionals i internacionals.
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4.B. Descripció de les accions

4.1 II Fòrum Internacional Youth Act!

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Més de 30 joves, d’un total d’11 països de la Mediterrània, han pogut compartir un
complet esdeveniment amb sessions de treball dinamitzades per part
d’organitzacions com NOVACT, ICIP i l’ODG, més enllà del propi CJB i l’SCI com a aliat
estratègic. Ha servit per enfortir vincles entre activistes de diferents contextos i que,
junts, establissin consensos i identifiquessin reptes comuns que els afecten als
respectius territoris. Més enllà de la diagnosi de problemàtiques, s’ha treballat de
forma reposada per identificar propostes d’acció concretes i per posar en valor la
importància del treball de l’activisme juvenil en pro de la construcció de la pau.

En l’anterior edició, al I Fòrum Internacional Youth Act!, es van assolir diversitat de
fites amb èxit, però a posteriori es va considerar important enfortir el treball directe
(presencial) i reposat (amb temps de qualitat suficient). El format implementat ha
respost a les mancances identificades en el passat i, al mateix temps, permet
assenyalar cap a on s’ha de dirigir el global del projecte Youth Act!, que vol situar-se
com a projecte de referència en matèria de Justícia Global i joventut a Barcelona, tot
centrant-se especialment en les vessants participatives i d’incidència. Podem
concloure que el CJB ha contribuït a fer visibles les aportacions i reivindicacions
d’activistes joves, amb l’afegit que no s’ha centrat només en les de Barcelona, sinó
que ha generat un espai d’enriquiment mutu entre joves de realitats diverses, en
general molt conflictives (cal tenir en compte que, d’entre les participants, n’hi havia
de països com Palestina o el Sàhara Occidental).

També és important tenir en compte que agents externs han valorat la pertinença de
la iniciativa, permetent que es presentés al Congrés de Joventut de Catalunya 2022;
sent seleccionada entre bones pràctiques europees en matèria de participació juvenil
(per part de l’ACPJ), o també presentant-ne els resultats a l’oficina de Barcelona del
Parlament Europeu, entre altres.

Indicadors

S’ha realitzat un
fòrum
internacional de
diàleg entre lluites
juvenils.

Assolit i dut a terme entre el 13 i el 17 de juny.
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S’han dut a terme
almenys quatre
sessions de treball
intern entre el
conjunt de
participants.

Assolit amb escreix, ja que se n’han dut a terme moltes més.
Més concretament, fins a un total de 14 (al marge de les
activitats públiques de sensibilització). S’han fet conjuntament
amb entitats com NOVACT, l’ODG i l’ICIP, més enllà de l’SCI.

S’ha dut a terme
almenys una
jornada pública de
difusió dels
consensos
establerts.

Assolit: el divendres 17/06 s’ha fet el tancament del Fòrum amb
la presentació, a la Sala Nau Bòstik, d’un dossier amb un total
de 9 problemàtiques identificades i 16 demandes d’acció.
Membres de l’Ajuntament de Barcelona i del Parlament de
Catalunya han estat presents a la sessió.

S’ha dut a terme
almenys una
jornada estratègica
d’incidència.

Assolit i superat: hem dut a terme una reunió amb el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament en relació amb la
situació al Sàhara Occidental (traslladant-hi qüestions
identificades i treballades en les sessions del Fòrum) i, en el
marc de la Setmana per la Pau Arcadi Oliveres, s’han presentat
els resultats del Fòrum a l’oficina de Barcelona del Parlament
Europeu.

Materials
obtinguts

Fotografies, dossier final amb les conclusions del Fòrum,
presentacions tipus PowerPoint, contingut al web, presència als
mitjans de comunicació, contingut a les xarxes socials,
materials comunicatius (càpsules audiovisuals sobre
l’actualització dels discursos de pau).

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Tot i que ens havíem proposat comptar amb la participació
d’almenys 30 joves, finalment n’han acabat participant gairebé
40, superant doncs les expectatives.

El nombre de participants no ha estat idèntic en les diferents
jornades del Fòrum, ja que les participants locals, per una
qüestió de conciliació amb la resta de compromisos vitals, no
podien ser presents amb la mateixa regularitat al conjunt de
franges horàries. Això ha fet que el nombre total de
participants, per sobre de la trentena, fos superior al de
qualsevol sessió específica. A més, les complicacions
derivades de la pandèmia de la covid-19 han provocat que, a
última hora, alguna de les participants internacionals no pogués
viatjar.

El conjunt de participants (presencials) provenien d’un total
d’11 països tant del Sud com del Nord de la Mediterrània, amb
edats compreses entre els 20 i els 33 anys. A més, s’ha dut a
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terme una activitat híbrida (amb la participació via online
d’activistes joves de Colòmbia).

Dates de
realització

Del 13 al 17 de juny.
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4.2 Agermanament amb organismes juvenils de Colòmbia

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Amb anterioritat, el CJB havia encetat etapes de col·laboració i treball estretes amb
l’associacionisme juvenil de contextos acotats (recentment, el Sàhara Occidental i els
Balcans). L’inici d’un treball en profunditat amb el context colombià s’ha demostrat tot
un encert, només un any després d’haver-ho entomat donant-li una prioritat central.

Aquesta feina ha servit per donar recorregut a la tasca de la cooperació catalana que,
en el marc del Paro Nacional del 2021, va organitzar una delegació sobre terreny. El
CJB ha continuat posant el focus en una situació (la de les vulneracions envers les
persones joves) que més enllà de moments d’emergència, com el mateix Paro, no són
especialment prioritzades. La tasca desenvolupada ha corroborat l’encert de treballar
de forma estreta i sostinguda amb agents juvenils, tot pal·liant una mancança del fort
moviment de solidaritat amb Colòmbia a Barcelona i Catalunya: la manca de
perspectiva i representació juvenil. Així, la col·laboració amb col·lectius juvenils
colombians ha permès incidir en el propi moviment de solidaritat. I és que, el CJB ha
realitzat una insistent tasca per incorporar millor el focus juvenil en el si de la Taula
per Colòmbia, assistint a diversitat de reunions per preparar el Pla Estratègic dels
pròxims anys de la plataforma, i organitzant activitats en les XX Jornades Anuals de
la mateixa taula.

La visita sobre terreny ha estat l’escenari perfecte per compartir coneixements amb
col·lectius amb estratègies molt consolidades, així com amb organismes de nova
creació com el Consell Municipal de Joventut de Cali (CMJ de Cali d’ara en endavant).
En aquest sentit, el CJB ha procurat aportar el seu recorregut històric, coneixements i
bones pràctiques extretes de dècades de treball a Barcelona, aportant potencials
idees a desenvolupar al context colombià.

Un element que també ha estat interessant han estat totes aquelles idees
compartides al voltant de les diferents concepcions de la pau als respectius
contextos (Barcelona per part del CJB, i Cali i Medellín, per altra banda, com a
principals entorns visitats). A més, el II Fòrum Internacional Youth Act! també ha estat
ideat prenent en consideració aportacions de la visita (traduint-se en la priorització de
certes temàtiques, com l’ecofeminisme, o realitzant una activitat pública de diàleg
online entre activistes colombianes i les participants del Fòrum). Així doncs, el CJB
també ha tingut en compte la importància de la sensibilització social per contribuir a
revertir les vulneracions de drets.
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Tot plegat ha desembocat en la confecció d’un complet informe (“Temps de canvis
per les vulneracions contra les joves a Colòmbia? Resistències des d’una mirada
juvenil”) que, a l’apartat final, emet recomanacions dirigides al moviment de
solidaritat amb Colòmbia a Barcelona/Catalunya, així com a les administracions
d’aquí i d’allà. L’informe contribueix a posar el focus en les joventuts, les seves
problemàtiques i necessitats, i a aportar informacions que normalment no tenen un
recorregut generalitzat (jovenicidi, reclutament forçós de joves, etc.).

A més, s’ha començat a treballar de forma directa amb la Consellera Presidencial de
Joventut de Colòmbia, Gabriela Posso, a qui s’han transmès informacions relatives a
casos específics de vulneracions contra joves, també relatives a la fiscalització de la
seva tasca per part de la mateixa joventut colombiana i, sobretot, s’ha posat incís en
la necessitat que, el Govern colombià i la Conselleria en qüestió, prenguin en major
consideració les realitats dels milers de joves colombianes que estan a la diàspora i
que no per això volen deixar d’incidir en la realitat del seu país (de fet, en moltes
ocasions s’han vist oblidades a fugir per la violència, la repressió o la manca
d’oportunitats, entre altres).

La consellera de Joventut colombiana ha estat convidada pel CJB, a Barcelona,
durant la setmana del 7 de novembre, coincidint amb les XX Jornades Anuals de la
Taula per Colòmbia. Se li ha preparat una agenda completa que contemplava
reunions amb organismes públics, amb societat civil organitzada, mitjans, entitats
juvenils, etc. Finalment, per qüestions alienes al CJB, la consellera no ha pogut viatjar.
Malgrat això, les gestions realitzades han permès enfortir el treball directe amb la
Conselleria. Coincidint amb la visita, s’havia planificat un diàleg públic entre aquesta i
un conjunt de joves colombianes que actualment viuen a Barcelona, per tal que
poguessin fer-li arribar demandes i necessitats. Per les raons ja comentades,
finalment s’ha modificat l’espai tot demostrant-se, igualment, de molta utilitat: les
joves colombianes a Barcelona han pogut compartir preocupacions i s’ha encetat una
via de treball amb el CJB, que vol facilitar aquells processos que les pròpies joves que
viuen a Barcelona sol·licitin.

De tot plegat també se n’han d’extreure dues qüestions importants: l’àmbit de Justícia
Global, i les seves iniciatives de futur, es nodriran molt dels resultats d’aquesta línia
d’actuació, ja que s’han planificat projectes de futur en conjunt amb alguns dels
agents descrits en aquestes línies, com el CMJ de Cali. Per altra banda, la feina duta
a terme ha permès enfortir molt els vincles amb organitzacions com el col·lectiu
Maloka, l’ICIP, la Taula per Colòmbia, entre altres.

Indicadors

S’ha aconseguit
l’agermanament

Assolit: s’ha fet efectiu amb el CMJ de Cali.
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amb almenys un
Consell de
Joventut Municipal
de Colòmbia.

S’ha aconseguit
generar un vincle
de treball i
comunicació
directe amb
almenys tres
agents juvenils
diferents.

Assolit i superat: s’ha entrat en contacte amb més de 20 agents
juvenils colombians i s’hi ha continuat en contacte i
col·laboració a posteriori del viatge (per a l’elaboració de
l’informe, per la participació en el II Fòrum Internacional Youth
Act!, per recollir demandes a transmetre a la Conselleria
Presidencial de Joventut de Colòmbia, per incidir en les XX
Jornades Anuals de la Taula per Colòmbia, per preparar
projectes en comú de futur, etc.). Alguns dels agents a destacar
són: Consejo Municipal de Juventud (CMJ) de Cali, El Derecho a
No Obedecer, URC, Carrilera la 70, Secretaria de la Joventut de
Medellín, Alternativa Antimilitarista, etc.

S’ha definit un
mecanisme
específic per tal de
vehicular
denúncies i
necessitats de la
joventut
colombiana des de
les àrees
d’influència del
CJB.

Assolit: el fet d’establir un agermanament amb el CMJ de Cali
ha permès tenir una via directa i estable amb representants de
la joventut colombiana organitzada. Aquesta col·laboració i
d’altres d’estretes han permès aglutinar preocupacions
comunes que després s’han traslladat per diferents canals.

El mecanisme, per tant, s’ha traduït en la sistematització
d’informació i el recorregut que se li ha donat a la mateixa:
envers el propi Govern colombià (via Conselleria de Joventut) i
cap al moviment de solidaritat català amb colombià, a través de
la Taula per Colòmbia (començar a treballar-hi més directament
ha permès que la plataforma tingués més en compte les
qüestions juvenils; això s’ha de traduir en futures accions
d’incidència, tal com quedarà reflectit al nou Pla Estratègic de la
mateixa organització).

S’ha aconseguit
acordar almenys
un projecte en
comú amb
almenys un agent
juvenil colombià.

Assolit i superat: tal com queda descrit en anteriors línies, s’ha
col·laborat de diferents maneres amb diferents agents després
de la visita sobre terreny. El més destacable, tanmateix, és que
s’ha fet un nou plantejament del projecte Youth Act! per als
anys 2023 i 2024, que contempla una participació molt directa
de la joventut colombiana (més concretament “caleña”, via CMJ
de Cali).
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S’ha realitzat un
informe de
diagnosi del
context juvenil
colombià.

Assolit. L’informe conté apartats diversos: entrevistes, dades,
anàlisi de temàtiques diverses (organització i participació
juvenil, reclutament armat, repressió de la protesta, etc.).

Materials
obtinguts

Fotografies i publicacions a xarxes socials, actes de reunions i
transcripcions d’entrevistes, documentació preparatòria del
viatge i el conjunt de trobades, informe final, contingut del web i
altres materials de difusió.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

El CJB ha treballat amb més de 20 organitzacions i col·lectius
colombians, d’entre els quals: entitats juvenils, organismes de
joventut i col·lectius de diversa índole (antirepressius,
feministes, ambientalistes, etc.).

A més, ha començat a treballar amb joves colombianes que
actualment viuen a Barcelona, treballant de manera molt directa
amb un grup motor de quatre (edats compreses entre els 19 i
els 33 anys) i, alhora, amb d’altres (d’organitzacions com l’ICIP,
Maloka i altres col·lectius autònoms) pel propòsit de generar
espais de trobada. El 9 de novembre s’ha dut a terme una
activitat pública de diàleg entre les quatre joves del grup motor
que ha aglutinat un total de 25 persones, la majoria de les quals
colombianes i joves.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022 (contemplant la planificació prèvia al
viatge i les accions posteriors). Sobre terreny s’hi ha estat entre
el 25/04 i el 07/05.
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4.3 Actualització del discurs de pau: grup de discussió

intergeneracional

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

El CJB ha organitzat dues sessions de debat amb la participació del Centre Delàs i
l’ICIP (més enllà de la coorganització amb la pròpia Direcció de Justícia Global i
Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona) que, després de la
planificació conjunta amb aquests agents, s’ha decidit que apuntessin a la
consecució dels següents objectius:

1. Propiciar que el moviment de pau tingui més en compte:
○ Les preocupacions, inquietuds i motivacions actuals de les joves (tot

incorporant nous temes a reivindicar).
○ Els codis juvenils (tipus de missatges, plataformes de difusió, etc.).

2. Provocar que les temàtiques prioritàries del moviment de pau, aquelles que ja
treballa, comptin més amb la visió juvenil de l’assumpte. En general, rejovenir
el moviment: que integri més i millor les persones joves.

3. Identificar i posar en valor les aportacions de la joventut en la construcció de
la pau.

4. Entendre els motius pels quals les joves no participen de forma substancial
del moviment de pau:

○ Detectar allò que les joves entenen per pau i què els suscita.
○ Identificar si les joves realment volen formar part del moviment de pau,

o si prefereixen participar d’altres espais i al voltant d’altres
conceptes/discursos.

Des d’aquest enfocament, s’han dut a terme les següents sessions de debat:

● Sessió 1: dimarts 13/12 de 19.00h a 21.00h, a la sala d’actes de l’Espai Jove
La Fontana. Hi han estat convocades una quinzena de persones joves (de les
25 persones inscrites, finalment han assistit un total de 14).

● Sessió 2: dijous 15/12 de 17.00h a 19.00h, a la sala polivalent de l’Espai
Avinyó. En el marc del Consell Municipal de Cooperació, s’ha convocat un
espai intergeneracional del qual també han estat partícips, de forma àmplia,
organitzacions juvenils, de pau, socials, acadèmiques, etc. Un total de 30
persones han estat presents a la sessió.

Es fa una valoració molt positiva de l’esdeveniment, ja que, en primer lloc, s’ha
garantit que les persones joves fossin les que posessin les bases dels debats; que
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apuntessin a aquelles qüestions que consideren més rellevants en relació amb
l’actualitat dels discursos de pau. És a dir, amb un primer debat integrat només per
persones joves s’ha evitat que les dinàmiques adultocèntriques i les aportacions de
veus consolidades en el sector de la pau, condicionessin les aportacions de persones
joves a qui inquieta i interessa la qüestió.

Les idees obtingudes al primer debat s’han utilitzat per preparar el segon, en què s’ha
aconseguit un clima d’escolta activa i diàleg fructífer que hauria de permetre, a futur,
que les idees compartides siguin preses en consideració a l’hora d’organitzar noves
accions, campanyes i iniciatives de tota índole en el si del moviment de pau i, en
general, per part de qualsevol moviment que lluiti per la transformació social. El
conjunt d’idees recopilades han estat transcrites per tal de poder-les fer extensives al
conjunt de participants, però també a persones que no hi han estat presents.

Indicadors

S’han dut a terme
almenys dues
sessions de debat.

Assolit: s’ha dut a terme dues sessions de debat.

S’ha dut a terme
una sessió en el
marc del Consell
Municipal de
Cooperació de
Barcelona.

Assolit: la segona sessió de debat, que ha reunit a un total de
30 persones, s’ha dut a terme en el marc en qüestió. Les
entitats que en formen part han estat convocades, però també
s’ha obert l’espai a un espectre més ampli i divers.

S’ha aconseguit
que els debats
fossin plurals amb
la participació
d’agents d’almenys
tres sectors
diferents de la
societat.

Assolit: hi han participat membres de l’administració local, de
l’acadèmia, d’entitats juvenils i joves a títol individual,
d’organitzacions de pau, d’altres organitzacions de la societat
civil, d’associacions de segon nivell…

S’han extret un
conjunt de
conclusions útils
de cara a la
preparació del

Assolit: s’han transcrit els debats. La informació ha de ser útil
per a pròximes passes del moviment de pau, del propi CJB i de
l’administració, més enllà del Congrés de Pau de Catalunya
(que, en tancar el 2022, encara no té data prevista i és
improbable que se celebri durant el 2023).
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Congrés de Pau del
2023.

Materials
obtinguts

Transcripció dels debats, fotografies, continguts al web,
contingut a les xarxes socials. A més, a través de la línia 4.1
s’han realitzat unes càpsules audiovisuals en què joves de
diferents països de la Mediterrània debaten entorn la seva
noció de la pau.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Específicament, 14 joves al primer debat (exclusivament
juvenil) amb joves d’entre 20 i 34 anys. 30 participants al segon
debat, amb edats diverses (joves i no joves) d’entorns molt
diversos, ja indicats als indicadors. De totes maneres, cal
indicar també al conjunt d’entitats juvenils i persones joves, així
com el moviment de pau al complet, ja que l’acció ha buscat
repercutir en el global d’aquests actors, més enllà del fet que
poguessin assistir-hi presencialment.

Dates de
realització

13 i 15 de desembre.
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4.4 Actualització del discurs de pau: debat a la Fira Literal

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

El dissabte 21 de maig, en el marc de la Fira Literal, “la fira d’idees i llibres radicals”, el
CJB ha organitzat una activitat de diàleg i sensibilització que ha estat de molta
utilitat, ja que ha tractat una temàtica (la pau) a través de veus i formats que no
acostumen a abordar-la.

La informació de l’activitat feta pública és la següent:

● Títol: No sols contra la guerra: resistències juvenils des de la cultura
● Participants: Lil Russia, rapera, Adala, músic i Sebastià Portell, escriptor.

Modera: Anna Pacheco, escriptora i periodista. Pintura en directe de Sigrid
Amores (finalment, per qüestions alienes al CJB, Sigrid Amores no ha estat
l’artista i ha estat substituïda per Mariona Rios).

● Explicació de l’activitat: Joan Fuster deia: «Cal fomentar l’objecció de
consciència, i no sols contra la guerra sinó també –o sobretot– contra certes
formes de pau». En un context en què es torna a apel·lar al No a la guerra, ens
preguntem si els discursos de pau interpel·len les joves. Construïm un espai
de debat, vermut, música i pintura per qüestionar-nos què és la pau, quan
prenem en consideració les reivindicacions de les joves; què implica parlar de
pau en un context de precarietat diària?

El resultat de l’activitat ha estat molt favorable, ja que buscava innovar en la cerca de
la sensibilització pública i ho ha aconseguit, tot arribant més i millor a la gent. El
format s’ha demostrat útil i convindrà replicar-lo en futures ocasions. També ha estat
un encert apostar una aliança estratègica com és l’organització de la Fira en qüestió
un esdeveniment cada any més consolidat a la ciutat.

Les idees extretes durant el debat entre les participants han estat útils per entendre
com, des de l’art i la cultura, i des de la vivència de persones joves, es concep la
qüestió de la pau. És a dir, per tractar el tema, no s’ha recorregut com es fa
habitualment a persones que teoritzen habitualment sobre la qüestió, sinó a persones
que han entomat la temàtica des d’un abordatge molt diferent, vivencial i connectat
amb els temps actuals. El conjunt d’idees, doncs, han servit per preparar iniciatives
posteriors com els debats per actualitzar els discursos de pau (4.3).

Indicadors
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S’ha realitzat
almenys una
activitat en el marc
de la Fira Literal.

Assolit. S’ha dut a terme el dissabte 21/05.

S’han extret unes
primeres
conclusions o
aportacions
relacionades amb
el discurs de pau.

Assolit. El debat canalitzat a través d’aquesta activitat ha servit
per enfocar la preparació dels debats (4.3). Les conclusions
extretes han estat fruit d’una diversitat de disciplines (les
ponents han debatut compartint les seves idees, també cantat i
recitat i una d’elles ha pintat una obra artística).

S’ha aconseguit
aglutinar a més de
cinquanta
persones de públic
en el decurs d’una
activitat prevista
dins del marc de la
Fira Literal.

Assolit. Malgrat l’onada de calor que ha coincidit amb la
celebració de la Fira Literal d’enguany, l’organització estratègica
de l’activitat (en horari de vermut i amb l’escenari al costat del
bar) ha permès comptar amb una part del públic participant
activament just davant de l’escenari i, una altra part, al costat
seguint l’activitat en segon pla.

Materials
obtinguts

Fotografies, contingut del web, presència als mitjans de
comunicació, quadre final de la Sigrid Amores, contingut a les
xarxes socials i altres materials de difusió.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Entre el públic directe (davant l’escenari) hi havia un total de 25
persones, la gran majoria joves (associades i a títol individual).
Al costat, a la terrassa del bar enganxat a l’escenari, hi havia
més de 40 persones (de perfil menys juvenil).

Pel que fa a les participants directes com a ponents, aquestes
han estat cinc. Totes elles joves i de perfils diversos però amb
l’element comú de dedicar-se a l’art i la cultura i, en general, de
comptar amb cert reconeixement social. Hem comptat, per
tant, amb escriptores, cantants i una artista plàstica.

Dates de
realització

Dissabte 21 de maig.
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Introducció
El programa de Salut del Consell de la Joventut de Barcelona té com a objectiu
fomentar els hàbits saludables entre les persones joves i treballar la seva salut des
d'una mirada global, és a dir, tenint en compte una multitud de factors més enllà de la
salut física, com poden ser el consum conscient de drogues, la salut sexual i
reproductiva, la salut mental i emocional o els trastorns alimentaris.

La salut és multidimensional i és per això que cal abordar-la de manera global i
integral. Des del CJB s’aposta per incidir i entendre la salut com el resultat de
confluència de múltiples causes i circumstàncies que interaccionen mútuament, ja que
el concepte de salut no és únic i universal, com tampoc ho és el de malaltia. Són
canviants i depenen de les persones i els contextos des d'on es conceptualitzen. Des
del CJB i a partir d'aquest programa, s'aposta per generar consciència envers la salut i
el mateix cos, des de la pedagogia i la difusió, així com posicionar-se per a eliminar les
etiquetes estigmatitzadores sobre l'àmbit de la salut, i en concret la salut mental.
S'aposta per generar contingut i material per així reduir riscos i millorar el coneixement,
especialment des dels espais associatius com a espais per a una detecció precoç
d'aquests problemes socials.

5.A. Objectius

Objectius generals del programa

● Promoure la perspectiva multidimensional de la salut entre les entitats i
associacions juvenils, mitjançant l’oferiment d’eines, recursos i continguts.

● Incidir en les problemàtiques de salut específiques de les persones joves i
facilitar o crear recursos per abordar-les tant a individualment com des
d'entitats o associacions juvenils.

● Fomentar el treball en xarxa i els projectes compartits i cocreats entre el CJB
i altres entitats sobre l'àmbit de salut.
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5.B. Descripció de les accions

5.1 Treball en xarxa amb serveis, entitats i col·lectius envers la salut

mental

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Enguany, amb ànim de millorar i enfortir el treball en xarxa amb entitats que treballen
en pro de la salut mental i la salut amb mirada global, des del CJB s’ha impulsat la II
jornada sobre politització de malestars.

La rebuda de les entitats i les persones joves ha estat molt alta. La participació total
ha estat de 52 persones joves, de les quals més de la meitat associades.

Les jornades es van dur a terme de 17:00 a 20:30 h a la presó de la Model de
Barcelona, i van comptar amb tres ponències diferenciades.
La jornada va començar a les 17:00, amb la presentació de la politització de
malestars a càrrec d’Associació Abilis, qui emmarcava que crear una consciència
col·lectiva sobre allò que genera malestar o benestar és un element bàsic per
gestionar la nostra salut.

A les 18:00 h va ser el torn de Ràdio Nikòsia, col·lectiu i associació formada per
persones amb i sense itineraris medicalitzats de patiment. El col·lectiu, des de la veu i
l’experiència de quatre participants, van posar sobre la taula la soledat, la salut
mental i el patiment que genera el sentiment d’aïllament i d’estigmatització de les
persones patologitzades.

Per tancar la jornada, vam comptar amb les companyes del moviment de dones kurd
Jineolojî i el col·lectiu feminista Lluna del Clot en la taula que portava per títol
“Comunitat, feminisme i cures amb relació als malestars a les entitats i
organitzacions”. L’espai tenia per objectiu reflexionar sobre el model de militància que
estem reproduint, com organitzem la vida social de manera que no reprodueixi les
lògiques capitalistes, i emmarcar quines eines de suport mutu tenim des de les
entitats de base per articular els malestars que ens travessen com a col·lectiu, així
com la salut mental.

La jornada va ser avaluada molt positivament per les participants i es va expressar la
necessitat d’aquest espai. Una idea de fons va ressonar durant tota la jornada: la
importància dels moviments socials, la comunitat i l’associacionisme com a
elements generadors de sentit de vida i de pertinença. Totes aquestes reflexions ens
serveixen per des individualitzar els nostres malestars i prendre consciència que
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tenen causes socials i així, dotar d’una mirada més àmplia la nostra relació amb la
salut i la vida.

Per a fer difusió de les reflexions sorgides d’aquest espai es va realitzar una relatoria
de la jornada, amb l’objectiu de fer arribar les conclusions d’aquest espai més enllà de
les mateixes assistents. Aquesta relatoria es publicarà el gener del 2023, quan estigui
maquetada.

Indicadors

Haver realitzat les
jornades.

S’ha assolit.

Un mínim de 30
persones
assistents.

S’ha assolit, ja que han assistit un total de 52 persones.

Haver realitzat un
mínim de 2
reunions amb les
entitats
col·laboradores.

S’ha assolit. Entitats col·laboradores:

- Associació Abilis

- Ràdio Nikòsia

- Jineoloji

- Lluna del Clot

Haver assistit a un
mínim d’una
trobada de la Taula
de Salut Mental.

S’ha assolit. 22/04/22.

Materials
obtinguts

Actes de les reunions, fotografies, publicacions a les xarxes
socials i relatoria de les jornades.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Entitats juvenils de la ciutat de Barcelona i joves a títol
individual.

Dates de
realització

Març - desembre 2022.

Jornada: 02/12/22.
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5.2 Participació a l’Estratègia pel Suport a Persones Cuidadores de

l’Ajuntament de Barcelona

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest any s’ha seguit amb la línia de col·laboració amb el Departament de Salut per
tal de dotar de perspectiva juvenil les accions dutes en el marc de l’Estratègia de
suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents.

En aquest sentit, des de la perspectiva de visibilitzar les persones joves que cuiden
altres familiars, s’ha dut a terme una reunió de coordinació amb la Direcció
d’Envelliment i Cures per abordar la difusió de la targeta cuidadora i planificar la
difusió adient. Es considera oportú seguir col·laborant amb el Departament de Salut
per tal de dotar de perspectiva juvenil les accions dutes en el marc de l’Estratègia de
suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents.

Indicadors

Haver assistit a un
mínim d’una reunió
amb el
Departament de
Salut de
l'Ajuntament de
Barcelona per
col·laborar amb la
sortida de la
targeta cuidadora.

S’ha assolit.

Materials
obtinguts

Correus electrònics i difusió de la targeta cuidadora.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Persones joves cuidadores.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022.
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5.3 Incidència sobre el condicionant de gènere en la Salut Sexual i
Reproductiva

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 el CJB s’ha marcat com a objectiu treballar sobre el condicionant de
gènere en la salut sexual i reproductiva. Una de les àrees on les dones joves reben
violències constantment i existeix més el biaix de gènere a l’hora d’atendre i
acompanyar, és en l’avortament. Per aquest motiu, des del CJB s’ha apostat per
treballar conjuntament amb altres agents clau, crear xarxa i desenvolupar una
estratègia compartida.
El CJB va proposar col·laborar al Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats, per a
abordar la temàtica, i des del CJAS es va oferir la possibilitat de col·laboració
ampliada, afegint al Consell Nacional de la Joventut de Barcelona, qui estava traçant
algunes línies d’actuació amb relació a l’accés a l’avortament a les terres de ponent.
A partir de l’aliança entre el CJAS, el CNJC i el CJB, s’ha generat un espai de trobada i
de treball per a visibilitzar l’accés a l’avortament juvenil i treballar en pro de la no
estigmatització que reben les persones joves al voltant d’aquest. Per fer-ho, s’han
desplegat una sèrie d’accions conjuntes i d’accions per separat cadascun dels
agents.

El desplegament d’accions conjuntes ha consistit en, per una banda, denunciar les
dificultats d’accés segons el territori, i per l’altra, denunciar la poca informació clara i
veraç amb relació a l’avortament:

● Pel que fa al primer dels objectius, s’ha generat un manifest conjunt pel 28 de
setembre, dia internacional per la despenalització de l’avortament. En aquest,
es va posar èmfasi en les dificultats d’accés i d’estigmatització que reben les
persones joves.

● Pel que fa a denunciar la poca informació clara i veraç amb relació a
l’avortament així com les reivindicacions històriques del moviment feminista
amb relació a l’avortament, s’ha generat una acció comunicativa per xarxes
socials, en el marc del 25N.

A través de l’aliança del CNJC, el CJAS i el CJB, s’ha generat un grup de treball i
aquest ha entrat en comunicació amb altres entitats juvenils que s’ocupen de temes
relacionats amb la salut sexual i reproductiva i la intenció és donar-li continuïtat a
aquest espai de col·laboració de cara al curs 2023.

Indicadors

Haver realitzat
mínim tres

S’ha assolit. Al llarg del curs s’han celebrat 6 trobades.
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reunions amb el
CJAS i el CNJC.

Haver generat el
material sobre el
condicionant de
gènere en la Salut
Sexual i
Reproductiva.

S’ha assolit. El 25N el CJB va publicar un material comunicatiu
relacionat amb l’accés a l’avortament i les reivindicacions
històriques sobre la llei de l’avortament i pel 28 de setembre un
manifest conjunt.

Haver participat en
un mínim de 2
reunions de
l’Estratègia o
d’iniciatives
sorgides de l’ESSIR
l’any.

S’ha assolit. Des del CJB s’ha assistit a les diferents trobades
de l’ESSIR i també a les relatives a la campanya ITS/VIH,
computant un nombre superior a 2 reunions.

Materials
obtinguts

Actes de les reunions, material de comunicació per a les xarxes
socials, campanya ITS/VIH.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

La població jove de la ciutat de Barcelona, entitats juvenils
interessades en la temàtica, així com persones gestants i joves
de la ciutat de Barcelona.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022.
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5.4 Renovació i distribució dels recursos de salut sexual i reproductiva

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

L'acció ha consistit en la renovació del disseny i el repartiment de lots de preservatius
i lubricants a entitats membres. El disseny d’enguany comparteix coherència gràfica
amb la guia Desviades, per tal d’homogeneïtzar la imatge i que les entitats juvenils
relacionin els dos materials del CJB.

La novetat d’aquests lots de preservatius, a part del disseny, és que a l’interior hi ha
un lubricant, un preservatiu, així com les instruccions per col·locar-se un preservatiu i
també per transformar-lo en banda de làtex.

La rebuda dels nous lots de preservatius ha estat molt bona i s’ha fet una distribució
elevada d’aquests, tant a entitats juvenils com a entitats que acompanyen a joves i
diferents serveis de joventut que han sol·licitat tenir-ne. Tot i això, com que la Lali
Jove del 2022 es va suspendre a causa de la meteorologia, no es van poder repartir
tants preservatius com estava previst en un inici.

Indicadors

Un mínim de 1000
lots de
preservatius i
lubricants amb
explicació de la
barrera de làtex
repartits entre
entitats membres
del CJB.

No s’ha assolit. S’ha renovat 2.000 lots i s’ha repartit 700 lots
de preservatius a causa de la suspensió de la Lali Jove 2022.

Materials
obtinguts

Lots de preservatius.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Entitats juvenils de la ciutat de Barcelona, joves a títol
individual, diferents serveis de joventut de Barcelona.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022.
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5.5 Difusió i distribució de recursos de salut

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest any el CJB ha seguit difonent materials i publicacions que treballen perquè les
persones joves prenguin consciència sobre el consum d’alcohol i altres substàncies,
sobre addicció a les TIC i sexualitats diverses i saludables.

Des del CJB s’ha generat una estratègia de difusió de guies i de col·laboració amb
aliances concretes per a garantir que les guies arribin realment a l’abast de les
persones joves.

A més, aquest 2022 s’ha tornat a imprimir la guia de Desviades i la de Sexeja’t, que
s’havien esgotat a principis d’any. Aquestes dues guies en particular han tingut molt
d’èxit i s’ha fet un gran nombre d’enviaments i distribució.

Indicadors

Un mínim de 500
exemplars físics de
guies distribuïts.

S’ha assolit.

● 50 guies T’estresses

● 60 guies On tens el cap?

● 250 guies Les pantalles i tu

● 80 guies Drogues

● 500 guies Desviades

● 500 guies Sexeja’t

● Fulletó informatiu “Avortament és un dret”: 320 fulletons
entre 3 entitats.

Un mínim de 500
impressions dels
recursos en versió
digital.

S’ha assolit.

● 50 T’estresses

● 120 On tens el cap?

● 681 Pantalles i tu

● 67 Drogues

● 754 Desviades

● 537 Sexeja’t
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Materials
obtinguts

S'han obtingut tant els exemplars físics dels recursos com el
full amb el registre de comandes i trameses d'aquests.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Entitats del CJB i altres entitats no juvenils especialitzades en
les temàtiques de les guies i persones joves de la ciutat de
Barcelona.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022.

72



MEMÒRIA 6: FEMINISMES I
LGBTI+

Índex

Introducció 74

6.A. Objectius 74

6.B. Descripció de les accions 75

6.1 Enfortiment de les entitats juvenils des d’una perspectiva feminista a
través del programa Batolla el Masclisme 75

6.2 Jornades sobre Transicions feministes a les entitats 77

6.3 Acció pel 25-N 79

6.4 Acció pel 8-M 80

6.5 Coordinació del protocol d’actuació i del Punt lila de la Lali Jove 2022 81

6.6 Concentració en contra els feminicidis amb la Plataforma contra les
Violències de Gènere 83

6.7 Campanya de sensibilització “We Call It Feminismes” en col·laboració
amb la Plataforma en Contra les Violències de Gènere 85

6.8 Trobades estratègiques i d’incidència amb dones palestines 87

6.9 Guia Desviades: formació específica per a l’aplicació del dossier
pedagògic 89

6.10 Calendarització ‘Dies de les visibilitats’ 91

6.11 Setmana de la dissidència afectivosexual i de gènere 92

6.12 Creació d’un grup motor i una xarxa d’aliances entre entitats juvenils
LGTBI+ de la ciutat de Barcelona 94

6.13 Difusió de recursos sobre l'àmbit de Feminismes i LGBTI+ 95

73



Introducció
El programa de Feminismes i LGBTI+ recull les actuacions que les entitats juvenils
consideren prioritàries desenvolupar en l'àmbit de la igualtat de gènere i els
feminismes, la diversitat afectivosexual i la identitat i expressió de gènere, i les
condicions d'asexualitat i intersexualitat.

Per aquests nous programes es considera prioritari consolidar els tres eixos
d'actuació: l'enfortiment de les entitats juvenils a través d'un programa extens de
formació i eines específiques per al dia a dia de les entitats; la sensibilització feminista
i LGTBI+, així com la visibilització de les desigualtats patriarcals a través d’accions
concretes i de sensibilització; i el treball en xarxa, amb l'objectiu de fer aliances amb les
entitats expertes i d'arribar al nombre més gran d'entitats juvenils de la ciutat de
Barcelona. Així doncs, el programa fa referència a totes aquelles qüestions que tenen
efectes envers el desenvolupament i la participació de les dones i del col·lectiu LGBTI+
a l'associacionisme juvenil i a la ciutat, la seva emancipació i la seva realització com a
persones amb igualtat d'oportunitats.

De la mateixa manera, el programa busca contribuir en la transformació de les
organitzacions per assolir una perspectiva feminista més transversal i enfortir la xarxa
d'aliances. Des del CJB es vol contribuir en la construcció d'entitats juvenils amb
pràctiques interseccionals, que tenen en comptes que els eixos d'opressió no actuen
de forma independent sinó interrelacionada.

6.A. Objectius

Objectius generals del programa

● Promoure la perspectiva feminista, LGBTI+ i interseccional entre les entitats i
associacions juvenils i procurar la seva implementació en les estratègies i
plans de treball.

● Treballar per erradicar les desigualtats socials per raó d'identitat i expressió
de gènere i orientació afectivosexual i, especialment, les violències
masclistes i de gènere així com el sistema patriarcal en què se sustenten.

● Fomentar el treball en xarxa i els projectes compartits i cocreats entre el CJB
i altres entitats feministes i LGBTI+.
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6.B. Descripció de les accions

6.1 Enfortiment de les entitats juvenils des d’una perspectiva feminista

a través del programa Batolla el Masclisme

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 s’ha dut a terme la Formació ‘Batolla el Masclisme’ de manera
presencial, ja recuperant el format anterior a la covid-19. El format ha estat de quatre
sessions de dues hores cada sessió, exceptuant la primera i la segona, que tenien 3
sessions (16 hores). El 2022, el programa formatiu ha comptat amb 6 hores de
formació més que el 2021. Enguany, s’ha modificat lleugerament el programa de la
formació per donar resposta a les necessitats detectades de les entitats juvenils.
Les primeres tres sessions les realitzava la cooperativa Cúrcuma, però
malauradament i a causa de molt poques inscripcions, aquesta es va haver d’anul·lar.
En aquesta formació es treballava les bases del feminisme interseccional, amb una
mirada cap a les entitats així com la perspectiva positiva davant del conflicte.
S’identifica que les baixes inscripcions tenen a veure amb el títol de la formació, que
corresponia a “Introducció als feminismes”, i que actualment, les entitats no
s’identifiquen en ser principiants sobre feminismes. A més, la difusió de la primera
sessió va ser escassa a les xarxes socials. De cara al curs 2023, es planteja una
reformulació de la comunicació estratègica i es vol modificar el contingut i els títols
d’aquesta primera formació per revertir les baixes inscripcions i acollir-se més a les
necessitats i la situació actual de les entitats.
La segona formació ha estat realitzada pel servei Plural, centre de masculinitats i
l’objectiu ha estat qüestionar, responsabilitzar i fomentar la implicació masculina per
contribuir en el moviment feminista.
La tercera formació ha estat a càrrec del CJAS, centrada en l’abordatge d’agressions
masclistes. La finalitat ha estat aprofundir en els grans debats en relació amb els
protocols d’abordatge d’agressions i les dinàmiques masclistes que es donen en els i
de les entitats. Pel que fa a l'última de les formacions, aquesta ha estat a càrrec de la
Maria Rodó. El propòsit principal ha estat conèixer com aplicar la interseccionalitat
en el si de les entitats juvenils, centrant-se en els diferents eixos de desigualtat i en
concret els del col·lectiu LGBTI+.

A més, el programa formatiu ha anat acompanyat d’un servei de consultoria gratuït al
llarg de tot el curs, un espai útil per gestionar els malestars i dubtes de les entitats
amb relació a l’abordatge de les agressions, qüestions de conflicte estructural, etc.
Tot i que des del CJB es considera que la consultoria respon a una necessitat molt
clara per a les entitats juvenils, no s’ha realitzat acabant duent a terme cap
acompanyament per dos motius identificats: sovint les entitats presentaven
circumstàncies que el CJAS no podia acompanyar, com per exemple que una de les
persones implicades fos menor d’edat; d’altra banda, cal enfortir la comunicació de la
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consultoria, ja que segueix havent-hi un desconeixement sobre la seva existència
entre els entitats juvenils

En aquesta edició de la formació, s’han inscrit 59 persones, 45 d’elles d’entitats
juvenils i el total d’entitats juvenils que han participat en el programa formatiu és de
28 entitats.

Les participants han valorat la formació de manera molt positiva, donant-li un 9,506
de mitjana. Les participants també fan èmfasi en la comoditat de l’espai per a
exposar idees, la necessitat d’espais de formació d’aquest tipus i la feina que tenen
per fer a les seves entitats.

Indicadors

Un mínim de
quatre formacions
per any.

No s’ha assolit, ja que la primera no s’ha pogut realitzar. S’han
assolit 3 formacions de dues sessions de dues hores
cadascuna.

Un mínim de 7
entitats inscrites a
les formacions.

S’ha assolit. El nombre d’entitats inscrites en el total de les
quatre formacions és de 28 entitats.

Un mínim de 50
persones
participants en les
formacions.

S’ha assolit. Hi ha hagut un total de 50 participants.

Un mínim de 5
acompanyaments
realitzats.

No s’ha assolit pels motius expressats en la descripció de
l’acció.

Una valoració de
mínim 7/10 a les
entitats
acompanyades.

No és avaluable, ja que no s’han dut a terme acompanyaments.

Materials
obtinguts

Gravació (per a ús intern) de la formació, materials de les
sessions, difusió a les xxss.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

28 entitats juvenils de la ciutat de Barcelona i persones joves a
títol individual.

Dates de
realització

Febrer - maig 2022.
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6.2 Jornades sobre Transicions feministes a les entitats

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 s’ha participat de la Xarxa de Transicions Feministes a les
Organitzacions on es treballa conjuntament amb altres plataformes que aglutinen
entitats i que treballen per a la transformació feminista de les entitats (Coòpolis,
Comissió Feminista de la XES, Federació de Cooperatives de Treball, LaFede.cat,
CNJC…). La Xarxa de Transicions Feministes s’ha reunit aproximadament cada mes i
mig per tal de donar continuïtat a l’espai de treball i desenvolupar les jornades sobre
transicions feministes a les entitats, celebrades els dies 6 i 7 de maig de 2022.

Al llarg del curs 2022 s’han celebrat 12 trobades i sessions de treball participades per
les persones referents de les diferents organitzacions.

La 2a Jornada de Transicions Feministes es va iniciar el 6 de maig amb un diàleg
inspirador retransmès en línia amb companyes de la veterana organització feminista
salvadorenya Las Dignas.

El dissabte 7 de maig la jornada va comptar amb diverses activitats. En primer lloc, va
arrencar amb una taula rodona d’experiències de proximitat, sota el títol Pràctiques
transformadores, on es va posar en comú processos de transició feminista en curs:

● L’Observatori del Deute en la Globalització va compartir el procés de transició
ecofeminista que van engegar el 2021.

● Esplais Catalans (ESPLAC) va presentar el procés d’elaboració del seu
protocol contra agressions per prevenir, actuar i erradicar les agressions que
es produeixen a l’entitat i esplais vinculats.

● La cooperativa tecnològica Jamgo va explicar l’elaboració del seu reglament
de règim intern, que dona resposta al creixement de la cooperativa i als
conflictes que se’n deriven.

Es va concloure la taula destacant tres factors facilitadors per garantir que els
processos de transició organitzativa arribin a bon port:

- Definir uns acords clars, escrits i concisos
- Dedicar-hi temps, recursos humans i econòmics
- Ser adaptatives als canvis.

La jornada va continuar amb uns espais de creació simultanis amb l’objectiu de crear
una agenda d’incidència compartida i fomentar l’elaboració de protocols d’abordatge
de les violències masclistes:

● Laboratori 1: Els protocols d’assetjament, una oportunitat per a la
transformació feminista. Es va partir de les experiències d’entitats i
persones que van participar en el laboratori, Lafede.cat i la XES, per
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compartir sobre els reptes, les dificultats i els elements que faciliten el
treball d’elaboració de protocols de prevenció de l’assetjament.

● Laboratori 2: Agenda comuna per a la incidència política. Es va
compartir la feina d’incidència que ja es va començar per a
l’harmonització de convocatòries de subvencions i la cerca de
finançament en matèria de transicions organitzatives pro equitat.
L’objectiu era conèixer en quin punt es troba cada entitat i identificar
temes i estratègies d’incidència per a l’acció conjunta. Aquest taller va
ser dinamitzat per LaFede.Cat, el Cercle d’Economies Feministes i el
CJB.

A tall de tancament i moment de celebració i gaudi, la Jornada “Eines feministes per
l'organització col·lectiva” va oferir un dinar de germanor a càrrec del servei de
càtering Sindillar, i vam comptar amb l’actuació musical de La Niña Mai.

Indicadors

Haver realitzat les
jornades.

S’ha assolit.

Un mínim de dues
reunions amb el
Grup motor
d'organitzacions
per les cures.

S’ha assolit. S’ha assistit a 12 trobades amb el grup motor.

Un mínim de 30
persones
assistents.

S’ha assolit. El nombre de participants ha estat de 35.

Materials
obtinguts

Relatoria, materials per les xxss, fotografies i vídeos.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Entitats feministes de la ciutat de Barcelona i joves i persones a
títol individual.

Dates de
realització

Jornades: 5 i 6 de maig de 2022.

Reunions: 25 de gener, 20 de febrer, 17 de març, 28 de març, 7
d’abril. 20 d’abril, 3 de maig, 28 de maig, 25 de juliol, 30 de
setembre, 26 d’octubre i 11 de novembre.
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6.3 Acció pel 25-N

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Com cada any, el CJB considera important sumar-se i aportar la mirada juvenil a les
accions que es duen a terme des de diferents entitats i col·lectius de la ciutat de
Barcelona. Per aquest motiu, pel 25 de novembre, s’ha desenvolupat una acció
comunicativa entorn les violències i les vulneracions dels drets sexuals i reproductius
que pateixen les dones i les persones gestants en l’accés a l’avortament, ja que es
considera clau assenyalar aquesta violència que pateixen les persones joves.

Enguany, tot i que hi ha hagut una coordinació amb l’Espai Jove La Fontana per trobar
de coordinar l’acció del 25-N en el marc del Calendari Singular, no s’ha realitzat
conjuntament perquè s’ha considerat prioritari emmarcar la temàtica de l’avortament,
i l’Espai Jove La Fontana no estava desplegant cap acció entorn aquesta temàtica.

Indicadors

Haver realitzat un
mínim d'1 reunió
de coordinació
amb l'Espai de
Feminismes i/o
amb l'Espai Jove la
Fontana.

S’ha realitzat, tot i que finalment l’acció no ha estat conjunta.

Haver realitzat un
mínim d'una acció.

S’ha assolit. S’ha realitzat una acció comunicativa a través del
perfil d’Instagram del CJB.

Un manifest o
posicionament.

S’ha assolit.

Materials
obtinguts

● Acció comunicativa al perfil d’Instagram del CJB
● Manifest generat pel 25N.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Persones joves a títol individual i entitats juvenils de la ciutat de
Barcelona.

Dates de
realització

25/11/22.
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6.4 Acció pel 8-M

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 en el marc del 8M s’ha realitzat una acció comunicativa per les xarxes
socials del CJB, on s’ha denunciat les violències masclistes, així com fet difusió de
les diferents concentracions de la ciutat de Barcelona.
A més, des del CJB s’ha generat un manifest de posicionament en contra de les
violències masclistes, amb col·laboració amb la resta de serveis gestionats pel CJB, i
el secretariat.
Per últim, des del CJB s’ha participat com a jurat als premis 8 de març del Districte de
Sant Martí.

Indicadors

Haver realitzat un
mínim d'1 reunió
de coordinació
amb l'Espai de
Feminismes i/o
amb l'Espai Jove la
Fontana.

S’ha assolit.

Haver realitzat un
mínim d'una acció.

S’ha assolit. S’ha dut a terme una acció comunicativa i un
manifest sobres les violències masclistes.

Un manifest o
posicionament
sobre les
violències de
gènere.

S’ha assolit.

Materials
obtinguts

Difusió per xarxes socials, manifest, actes de les reunions.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Persones joves de Barcelona.

Dates de
realització

8/03/22.

80



6.5 Coordinació del protocol d’actuació i del Punt lila de la Lali Jove

2022

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

La Lali Jove respon a les festes organitzades per les associacions i entitats joves de
la ciutat de Barcelona. És la festa major associativa juvenil de Barcelona, i dona
resposta a la reivindicació del moviment associatiu juvenil de la ciutat, per tenir un
espai propi gestionat per les mateixes entitats dins les festes majors de Barcelona.

Des del CJB considerem imprescindible que la festa de la Lali Jove compti amb un
punt lila de caràcter preventiu i de sensibilització i d’atenció per casos de violències
masclistes, incloses les violències sexuals i LGBTI-fòbiques.

En aquest sentit, des del CJB s’ha realitzat la coordinació prèvia amb el CJAS per a
detectar les principals necessitats de cara al correcte abordatge de les violències
masclistes en el si de la Lali Jove i la implementació correcte del punt lila de
l’esdeveniment.

Enguany des del CJB s’ha apostat perquè el punt lila respongui a dues necessitats
concretes:

● Sensibilització, actuació i acompanyament amb perspectiva feminista de les
agressions masclistes al llarg de l’esdeveniment.

● Dotar d’eines i coneixement concret sobre l’abordatge de les violències
masclistes en àmbits festius a les entitats juvenils.

Per aquest motiu, l’equip del punt lila és mixt, format per quatre professionals del
CJAS, i 12 joves voluntàries de diferents entitats del CJB. Des d’aquesta perspectiva,
s’ha ofert una formació prèvia al punt lila, per dotar de coneixements, eines i
estratègies a les joves voluntàries i que aquestes puguin replicar aquests
coneixements en el sí de les seves entitats i els esdeveniments que realitzen.

Malauradament, per causes meteorològiques el punt lila no es va acabar posant en
marxa, tot i que les voluntàries i professionals ja estaven al recinte, ja que la Lali Jove
es va suspendre per causes meteorològiques.

Des del CJB es considera molt rellevant seguir desenvolupant aquesta línia de cara a
les futures edicions de la Lali Jove, així com assegurar un bon desplegament
d’abordatge a les agressions masclistes. Des d’aquesta perspectiva feminista, es
considera oportú revisar el document del “protocol d’abordatge d’agressions al CJB”
de cara al curs 2023 amb l’acompanyament del Centre Jove d’Atenció a les
Sexualitats, expertes en la temàtica i agent que ja ens acompanya i assessora en el
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desplegament del punt lila de la Lali Jove, i que, per tant, coneix de primera mà la
tasca i necessitats del CJB entorn la temàtica.

Indicadors

Haver comptat
amb l’estand del
Punt Lila per la Lali
Jove

S’ha assolit tot i que aquest no es va posar en marxa
definitivament a causa de la meteorologia.

Haver disposat de
2 parelles
itinerants i 2
voluntàries a
l’estand.

No s’ha assolit perquè no es va dur a terme el punt lila. Si
s’hagués dut a terme, s’hauria disposat de 4 professionals i 12
voluntàries.

Materials
obtinguts

Actes de reunions de coordinació, formació sobre punt lila.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Entitats juvenils membres del CJB.

Dates de
realització

23/04/22.
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6.6 Concentració en contra els feminicidis amb la Plataforma contra les

Violències de Gènere

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

El CJB col·labora anualment amb la Plataforma Unitària contra les Violències de
Gènere dinamitzant una de les 12 manifestacions i aportant discurs i perspectiva jove
a aquesta, una col·laboració on totes dues entitats en surten molt satisfetes.

Enguany, l’acció va consistir en la dinamització d’una concentració a la Plaça Sant
Jaume conjuntament amb la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.

Prèviament a la concentració es va adequar l’espai públic amb una performance
d’objectes. Aquesta consistia a visibilitzar les dones assassinades a través de parells
de sabates, i també un gran llaç lila. En el mateix espai, es va realitzar la creació in
situ d’un quadre que representava les 62 dones assassinades en mans d’homes fins
al setembre del 2022. Al llarg de l’acte es van acostar més de 100 persones, i una
vintena van preguntar pel motiu de la reivindicació.

L’acte va continuar amb la lectura del manifest, que a banda d’anomenar el total de
dones assassinades aquest 2022, posava en relleu la necessitat de canvis i respostes
estructurals per a fer front a la violència institucional i la violència de la pobresa.
Acabava visibilitzant l’organització col·lectiva, la comunitat de cures i aliances i la
mirada cap al futur feminista.

Un cop finalitzat el manifest es va fer un minut de silenci per simbolitzar el rebuig als
feminicidis i en record a les 62 víctimes mortals de violència masclista de gener a
setembre del 2022.

Indicadors

Haver realitzat 1
concentració
contra els
feminicidis.

S’ha assolit.

Un mínim de 30
persones
assistents.

S’ha assolit, hi van passar més de 100 persones en total.

Un manifest o
posicionament

S’ha assolit.
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sobre les
violències
masclistes.

Materials
obtinguts

Quadre en memòria de les 62 dones assassinades, manifest,
difusió i comunicació a través de les xarxes socials.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

La població de Barcelona en la seva totalitat i les dones i
identitats dissidents de la ciutat.

Dates de
realització

19/09/22.
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6.7 Campanya de sensibilització “We Call It Feminismes” en

col·laboració amb la Plataforma en Contra les Violències de Gènere

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

L’inici de la col·laboració per a la creació d’una campanya feminista entre la
Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere i el CJB va ser l’any 2021, amb la
conceptualització de la campanya “We Call It Feminismes” a partir d’un grup de
treball compartit en què formaven part persones voluntàries de totes dues entitats.

Aquest grup de treball es va posar com a objectiu aterrar els feminismes de manera
senzilla a les persones joves partint de la detecció que moltes persones joves volen
ser feministes, però els falten eines aterrades per a poder-ho dur a la pràctica.

Aquest 2022, s’ha continuat treballant per a fer pública la campanya, i en aquest
transcurs de temps, s’ha canviat l’estètica principal i també el títol, ja que havia
quedat obsolet i el Ministeri d’igualtat va fer servir la mateixa aliança amb la
Rigoberta Bandini que volíem impulsar des del CJB i la PUCVG. Així doncs, es va
decidir canviar l’estètica i el títol, proposant-ne un de nou: En Feminista!

La justificació del títol és que és un lema directe, que interpel·la a qui el llegeix, i que
la preposició “en” i el substantiu “feminista” transmeten la idea que el feminisme
implica una manera de pensar amb un significat concret, que podem anar desplegant
a través de cada acció de la campanya. A més, és un títol que acompanya molt bé els
diferents àmbits de la campanya.

La campanya s’ha visibilitzat principalment a través d’un compte d’Instagram,
anomenat @247enfeminista. Des d’aquest, s’ha ofert diferents accions programades
per visibilitzar i oferir recursos al voltant dels diferents àmbits de la campanya: com
ser feminista a les relacions, al carrer i de festa, a la feina i a les entitats, a internet, a
casa i en família i també a les relacions sexuals.

Els objectius del projecte han estat:

● Valorar les pràctiques feministes quotidianes que fan les persones joves i les
entitats.

● Assenyalar situacions de masclisme quotidianes que reben les joves i que es
donen dins i fora de les entitats.

● Dotar d’eines pràctiques a les joves i les entitats per a tenir pràctiques
feministes

A través del compte d’Instagram, s’ha publicat contingut relacionat amb cadascun
dels àmbits i també s’ha recollit diferents experiències viscudes per les persones
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joves entorn cadascun d’aquests. Amb aquestes experiències es pretén visibilitzar les
discriminacions per raons masclistes. Per altra banda, s’han desenvolupat diferents
accions en col·laboració amb altres entitats o col·lectius per a donar-li cos a la
campanya i que aquesta no sigui exclusivament en format virtual. Aquestes accions
han estat de caràcter formatiu, de sensibilització o lúdiques. Alguns exemples:

● Formació sobre grassofòbia a càrrec de Candela
● Monòlegs feministes a càrrec d’Oye Polo
● Formació sobre autodefensa feminista a internet
● Mini guia de llenguatge inclusiu

Indicadors

Haver realitzat un
mínim de tres
reunions entre les
dues entitats.

S’ha assolit. S’han realitzat més de 15 reunions de coordinació.

Haver realitzat un
mínim de 5 accions
corresponents a
5/10 dels àmbits
de la campanya.

S’ha assolit, ja que s’ha realitzat mínim una acció per cada
àmbit i més de quatre àmbits han tingut dues accions.

Un mínim de 100
persones
assistents en la
totalitat dels actes
desenvolupats en
el marc de la
campanya.

S’ha assolit, perquè els actes presencials i virtuals han tingut
una participació de:

● Serigrafia-estampació del logo en bosses de tela: 35
assistents

● Monòlegs feministes a càrrec d’Oye Polo: 50 assitents
● Tallers sobre grassofòbia: 15 assistents
● Tallers d’autodefensa feminista: 7 assistents

Materials
obtinguts

Actes de les reunions, compte d’Instagram, accions
comunicatives, materials generats en el sí de la campanya,
formacions feministes.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Persones joves de la ciutat de Barcelona.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022.
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6.8 Trobades estratègiques i d’incidència amb dones palestines

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquesta acció va ser redactada amb ànim de fomentar el treball en xarxa i col·laborar
amb altres entitats i col·lectius per tal de sumar esforços, fer més i millor incidència i
impacte sobre el territori i assenyalar una visió més àmplia dels feminismes.

Aquesta acció va ser una proposta de l’SCI i Suds, emmarcada en el projecte ACCD,
amb la inquietud de fomentar unes trobades estratègiques i d’incidència a Barcelona.
Malauradament, per motius aliens al CJB aquesta aliança no ha estat possible de dur
a terme en els tempos previstos del curs 2022 i s’ha ajornat el projecte de cara al curs
2023. Aquest projecte té per objectiu establir canals de col·laboració i diàleg entre el
moviment feminista barceloní i un conjunt de dones participants de l’Escola de
Formació Feminista de la Unions Palestinian Women Cmmittees (UPWC). La UWPC
és una de les sis organitzacions criminalitzades i la seva activitat s’ha vist molt
afectada pels atacs de l’estat d’Israel, fet que ha comportat que no es pugui seguir el
calendari previst inicialment, principalment per dificultats de la col·laboració palestina
per culpa dels atacs, persecució i criminalització contra la seva organització per part
de l’estat d’Israel, que darrerament està reprimit amb cada cop més duresa el treball
de solidaritat internacional d’organitzacions de drets humans i de la societat civil
palestina.

Indicadors

Haver dut a terme
una jornada de
reflexió estratègica
entre dones
palestines i dones
de l’entorn del CJB.

No s’ha assolit.

Haver treballat en
la definició dels
criteris de selecció
i perfils del conjunt
de dones partícips
del projecte.

No s’ha assolit.

Haver contribuït al
bon

No s’ha assolit.
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desenvolupament
del conjunt de
reunions
estratègiques i
d’incidència.

Materials
obtinguts

No s’han generat materials.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

No s’ha realitzat l’acció, per tant, no hi ha beneficiàries.

Dates de
realització

No s’ha realitzat.
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6.9 Guia Desviades: formació específica per a l’aplicació del dossier

pedagògic

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Un cop presentada la Guia Desviades, des del CJB es considera molt oportú
complementar el dossier pedagògic amb una formació per a formadores, caps,
monitores, educadores, etc. Aquesta formació té com a finalitat garantir l’aplicació de
la guia a les entitats juvenils i implementar la perspectiva pedagògica del contingut
teòric sobre les identitats i expressions de gènere, les orientacions afectivosexuals i
el qüestionament de la norma cis heteropatriarcal i el binarisme.

L’acció ha consistit a oferir una formació per a caps, monitores, educadores i
referents educatives que acompanyen a joves i tenen ganes d’incorporar la
perspectiva LGBTI+ a la seva activitat educativa. Els principals objectius han estat:

● Oferir eines per a treballar i acompanyar el no binarisme i les dissidències
amb joves

● Posar en pràctica i conèixer les activitats proposades a la guia pedagògica de
la guia Desviades

● Adquirir recursos per acompanyar i abordar discriminacions LGTB-fòbiques
que reben infants i joves

La formació va ser a càrrec de Joi Pineda, una de les creadoris del dossier pedagògic
de la guia. La sessió va ser valorada molt positivament, i hi van assistir un total de 15
joves.

Indicadors

Un mínim d'una
formació per any.

S’ha assolit.

Un mínim de 7
entitats inscrites a
la formació.

No s’ha assolit, hi va haver la participació de 5 entitats juvenils.

Un mínim de 15
persones
participants en la
formació.

S’ha assolit.

Materials
obtinguts

Dossier pedagògic de la guia Desviades, difusió per xarxes
socials.
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Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

15 persones joves, de les quals 9 provenien d’entitats juvenils i
la resta eren joves no associades.

Dates de
realització

19/05/22.
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6.10 Calendarització ‘Dies de les visibilitats’

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest any, seguint amb el propòsit de seleccionar les dates rellevants amb el Grup
de Treball LGBBTI+ i així redefinir o ratificar el format dels dies de la visibilitat, s’ha
convocat al grup de treball. Malauradament, no hi ha hagut massa resposta i no s’ha
pogut realitzar el seguiment dels dies de les visibilitats a través de l’Espai LGBTI+.

Tot i això, si que s’ha dut a terme una acció comunicativa per cada dia de les
visibilitats seleccionat des de les xarxes socials del CJB. Aquestes han estat seguint
la línia gràfica de la Guia Desviades i el seu Dossier Pedagògic per tal que sigui
coherent amb la resta d’accions que es proposen des de l’àmbit LGBTI+.

Indicadors

Haver realitzat 1
reunió amb l'Espai
LGBTI+.

No s’ha assolit.

Un mínim de tres
diades
assenyalades amb
el discurs polític
articulat.

No s’ha assolit. Hi ha hagut un total de dues diades
assenyalades amb discurs polític articulat publicades a les
xarxes socials del CJB. Aquestes han estat:

● 17/05 dia internacional contra l'homofòbia

● 28J dia internacional de l’orgull

No ha estat possible l’assoliment de 3 diades assenyalades a
causa de l’estreta agenda comunicativa del CJB i la
superposició d’activitats de diferents àmbits d’interès juvenil.

Materials
obtinguts

Difusió a les xarxes socials i materials gràfics en la línia gràfica
de la guia Desviades.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Tot el públic virtual del CJB i diferents entitats juvenils de
Barcelona.

Dates de
realització

Gener - desembre 2022.
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6.11 Setmana de la dissidència afectivosexual i de gènere

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

La Setmana de la Dissidència del 2022 s’ha celebrat des del dilluns 16 fins al
divendres 20 de maig de 2022. A escala temàtica, s’ha aprofitat la Guia Desviades per
fer èmfasi en els no-binarismes.

La setmana ha constat de les activitats següents:

● Dilluns 16: Trivial LGBTI+ en línia. S’ha organitzat un Trivial amb 15 preguntes
històriques sobre el col·lectiu LGBTI+ a través del compte d’Instagram del CJB
i les 3 primeres guanyadores s’han endut un llibre. Els llibres escollits enguany
han estat Permagel, Boulder i Mamut, d’Eva Baltasar.

● Dimarts 17: Participació en la Fira d’Entitats LGBTI+ del Consell Municipal
LGTBI. El CJB ha participat en la fira amb una paradeta per mostrar tots els
materials de difusió i sensibilització que el CJB compta de l’àmbit LGBTI+, així
com per donar a conèixer-se a la resta d’entitats i població de la ciutat de
Barcelona.

● Dimecres 18: Taula rodona sobre la síndrome de la lesbiana morta a la
cultura i a l’audiovisual. Les ponents convidades per a la taula rodona van ser
3 components del col·lectiu La Cicatriz i les dues integrants de La Calúmnia.
La Cicatriz és una companyia de dones i persones no-binàries joves LGBTIQ+
dedicada a la producció cultural i artística, i La Calúmnia es dedica a l'anàlisi
de la representació LGBTI+ en l’audiovisual. Juntes van debatre sobre la
síndrome, la construcció del cinema i la construcció dels personatges LGBTI+.

● Dijous 19: Formació sobre no binarismes i dissidències. Aquesta formació té
per objectiu adquirir eines per acompanyar i abordar discriminacions
LGTB-fòbiques que rebin infants i joves, així com promoure el pensament
crític, aclarir conceptes i sobretot desmuntar el sistema sexe-gènere.

● Divendres 20: Vespre cultural: art, música, poesia i monòlegs dissidents. Es
va organitzar una vetllada cultural a la Plaça Santa Rosa amb un mercat
d’artesania d’artistes LGBTI+, una paradeta d’empanades, a càrrec
d’Empatravas, un col·lectiu trans, una artista pintant un mural sobre la
dissidència in situ, i un seguit d’actuacions, de poesia i monòlegs.

La Setmana de la Dissidència ha estat valorada molt positivament en tant que permet
programar una setmana sencera d’activitats i propostes sorgides dels interessos de
les joves i entitats LGBTI+, generant així un espai de i per a ellxs. A més, els actes que
s’han dut a terme han comptat amb moltes entitats i col·lectius i s’han recuperat
aliances que amb la covid-19 s’havien aturat. Fins ara la setmana de la dissidència es
plantejava com un espai de sensibilització cap a la població jove en general. Després
d’aquest any, es considera oportú apostar perquè des dels col·lectius LGBTI+

92



programin sobre aquelles temàtiques clau i necessàries per a situar l’àmbit LGBTI+ en
l’agenda pública.

Indicadors

Un mínim de 4
actes programats.

S’ha assolit. S’ha programat 5 actes des del CJB.

Un mínim de 200
assistents en total.

S’ha assolit. El recompte d’assistents total és de 135 persones,
desglossades en:

● Trivial virtual: 40 assistents

● Fira d’entitats: 25 persones van parar i preguntar alguna
cosa a la paradeta

● Taula rodona: 15 assistents

● Formació: 15 assistents

● Vespre cultural: 40 assistents.

Un mínim de 5
entitats
col·laboradores.

S’ha assolit. S’ha establert col·laboracions amb:

● La Cicatriz

● La Calúmnia

● Joi Pineda

● Empatravas

● 6 artistes LGBTI+

● Transpoesía

● 2 artistes-monologuistes

Materials
obtinguts

Actes de les reunions, fotografies i vídeos, difusió a les xarxes,
presentació de la taula rodona, preguntes del trivial en línia.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

12 entitats beneficiàries i 135 persones joves de Barcelona
beneficiàries en total, així com les persones joves LGBTI+ de
Barcelona, ja que es visibilitza la seva realitat i demandes a
partir d’aquesta acció.

Dates de
realització

Del 16 al 20 de maig de 2022.
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6.12 Creació d’un grup motor i una xarxa d’aliances entre entitats

juvenils LGTBI+ de la ciutat de Barcelona

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Des del CJB es considera molt oportú vehicular un grup de treball que aglutini les
principals entitats juvenils LGBTI+ o comptar també amb aquelles que tinguin interès
a transformar i incloure pràctiques feministes dins l’organització. Aquest 2022, amb
ànim de crear aquest espai entre entitats, s’ha intentat convocar dues vegades a les
diferents entitats, però no hi ha hagut quòrum ni interès per la proposta. Algunes
entitats s’han dissolt i d’altres ja estan molt organitzades internament per generar les
seves activitats, programacions i reivindicacions.

Així, aquest 2022 no s’ha generat un grup motor oficial d’entitats juvenils LGBTI+.
Amb tot, sí que s’ha generat aliances individualment amb un seguit d’entitats o
col·lectius, sobretot per programar la setmana de la dissidència.
De cara a l’any vinent, el CJB seguirà treballant en la línia de treballar amb xarxa i
convocar el grup per temes concrets com l’organització i el desenvolupament de la
Setmana de la dissidència afectivosexual i de gènere.

Indicadors

Haver constituït el
Grup Motor

No s’ha assolit.

Haver fet, mínim
una reunió del Grup
Motor

No s’ha assolit.

Haver aconseguit
almenys 5 entitats
que formin part de
la Xarxa d’aliances

No s’ha assolit, tot i que sí que s’ha generat aliances en el marc
de la setmana de la dissidència amb més de 5 entitats LGBTI+.

Materials
obtinguts

No s’ha assolit.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

No s’ha assolit.

Dates de
realització

No s’ha assolit.
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6.13 Difusió de recursos sobre l'àmbit de Feminismes i LGBTI+

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022, des del CJB ha distribuït un total de 2.538 materials de difusió,
desglossats en:

● Guia Re-generem-nos: 200 guies entre 2 entitats.
● No siguis matxirulo: 830 guies entre 8 entitats.
● Micromasclismes: 840 guies entre 7 entitats.
● Desviades: 348 guies entre 9 entitats.

Indicadors

Un mínim de 5000
exemplars
distribuïts
físicament.

No s’ha assolit, ja que el nombre total d’exemplars distribuïts ha
estat de 2.538.

Un mínim de 600
impressions
digitals dels
recursos.

S’ha assolit.

● Desviades (guia i dossier): 546 impressions digitals

● Guia Re-generem-nos: 109

● No siguis matxirulo: 179

● Micromasclismes: 155

Materials
obtinguts

Relació de guies enviades a entitats

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Totes les entitats del CJB així com joves de la ciutat de
Barcelona

Dates de
realització

Gener - desembre 2022
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Introducció
El Consell de la Joventut de Barcelona té un compromís amb la promoció i el foment d'uns

hàbits de vida responsables amb el medi ambient tant entre les persones joves a títol

individual com al si de les entitats membres. El canvi climàtic és una problemàtica de primer

ordre que cal abordar en el present, els reptes mediambientals ocupen un paper central en

les agendes polítiques de les persones joves i els col·lectius i això ho veiem reflectit en el

creixement dels moviments i reivindicacions ecologistes dels últims anys. Per aquest motiu,

el programa busca, per una banda, contribuir en les pràctiques sostenibles en el si de les

entitats juvenils, i per l'altra relacionar-se amb organitzacions i entitats que lluiten per fer

front a la crisi del clima que vivim, i així generar discurs i promoure el debat en el pla de

l'associacionisme juvenil. Des del CJB es vol contribuir en la construcció d'entitats juvenils

més compromeses amb el medi ambient i contra el canvi climàtic, així com empoderar-les

per tenir en compte una perspectiva ecologista en el si de les seves accions.

7.A. Objectius

Objectius generals del programa

● Transversalitzar la perspectiva sostenible a tots els serveis gestionats

pel CJB, així com implementar mesures sostenibles en el mateix Espai

Jove La Fontana.

● Promoure el treball en xarxa i els projectes compartits i cocreats

entre el CJB i altres organitzacions, institucions i entitats juvenils i

ecologistes per a unificar discursos i estratègies.

● Fomentar la perspectiva decreixent i eco feminista entre les entitats i

associacions juvenils i procurar la seva implementació en les estratègies i

plans de treball.
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7.B. Descripció de les accions

7.1 Comissió sostenible

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

La Comissió Sostenible s’ha mantingut activa al llarg de l’any 2022 per donar
continuïtat a la cultura de la sostenibilitat arrelada al CJB i a les seves treballadores.
S’han dut a terme reunions de seguiment, avaluació i planificació entorn la
sostenibilitat a l’equipament de l’Espai Jove La Fontana. Aquest any, s’ha donat
continuïtat a l’avaluació de les mesures que s’havien implementat des de la comissió
sostenible fins al moment i s’ha millorat algunes mesures per donar resposta a les
necessitats sostenibles de l’edifici i el dia a dia de les treballadores.

Les accions que ha desenvolupat la comissió sostenible són les següents:
● Revisió i renovació de la cartelleria de l’edifici amb relació a les instruccions

per encendre i apagar l’aire condicionat i la calefacció
● Revisió i renovació de la cartelleria que recorda el tancament de les portes i

interruptors i la utilització de les escales.
● Creació d’un sistema d’etiquetatge del menjar de la nevera de les

treballadores, per incidir contra el malbaratament alimentari.

Indicadors

Un mínim de dues
reunions de la
Comissió Sostenible a
l’any.

S’ha assolit.

Un mínim de dues
iniciatives
executades cada any.

S’ha assolit.

Materials obtinguts Actes de les reunions, cartelleria, sistema d’etiquetatge
intern.

Nombre i perfil
d'entitats / persones
beneficiàries

Treballadores del CJB i usuàries de l’Espai Jove La Fontana.

Dates de realització Gener - desembre 2022.
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7.2 Incorporar la perspectiva de l’edat en la mobilitat

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

El CJB ha participat per segon any consecutiu al IV Congrés de Dones que organitza
l’Associació Promoció del Transport Públic i que portava per títol “El transport públic
és cosa de Dones”. Enguany, la jornada ha posat el focus en la mobilitat
intergeneracional, per conèixer les diferents experiències al llarg de la vida de les
persones (infància, joventut i gent gran) i també donar valor a la formació en el sector
per aconseguir estratègies amb perspectiva de gènere i inclusives.

La jornada s’ha estructurat en tres parts:
● Una primera part per posar el focus en la perspectiva de gènere i la mobilitat

feminista.
● Una segona part per parlar sobre la mobilitat intergeneracional i de quina

manera interactua la mobilitat en les diferents etapes vitals.
● Una tercera i última part de presentació d’experiències i balanç de l’actualitat

amb relació a la mobilitat.

El CJB ha participat en la taula rodona entre les entitats representants de la infància,
la joventut i la gent gran per analitzar com la mobilitat i l’espai públic conviuen vers
les diferents necessitats de desplaçament a la ciutat de Barcelona al llarg de la vida.

Algunes de les qüestions que a través de la seva participació el CJB ha reclamat han
estat:

● L’ampliació de la T-Jove fins als 29 anys.
● Una targeta que contempli la realitat de la joventut i l’associacionisme

educatiu que utilitzen el transport públic en grup per fer excursions als caps
de setmana.

A més, s’ha fet èmfasi en el fet que la precarietat de les persones joves és una
limitació a l’hora d’habitar la ciutat, i, per tant, de moure’ns. La intervenció del CJB
s’ha basat a recalcar dos dels eixos d’opressió més destacats i que condicionen més
la mobilitat amb relació a les persones joves: l’edat, i el gènere.

Indicadors

Un mínim de tres
reunions amb la
PTP

S’ha assolit. El CJB s’ha reunit un total de 4 vegades.
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Un mínim de 30
persones
assistents.

S’ha assolit. Hi havia més d’una quarantena de persones entre
la participació virtual i la presencial.

Materials
obtinguts

Cartells, material de difusió a xarxes, web de l’esdeveniment,
enregistrament de vídeo.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Joves a títol individual i entitats juvenils de Barcelona.

Dates de
realització

Gener - març de 2022.

El congrés s’ha realitzat el 30/03/2022.
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7.3 Col·laboració amb la Xarxa de Justícia Climàtica de Catalunya

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Al llarg del 2022 des de l’àmbit d’Emergència climàtica el CJB ha col·laborat amb la
Xarxa de Justícia Climàtica de Catalunya, i ha format part del grup de treball sobre
Transició Ecosocial.

L’objectiu de la xarxa és aglutinar les principals organitzacions i entitats en lluita per la
Justícia Climàtica i fer front a la crisi del clima actual. Per altra banda, la finalitat del
grup de treball de Transició Ecosocial és investigar sobre quins són els àmbits de la
transició i quins eixos estratègics s’han de tenir en compte a l’hora de desenvolupar
mesures i polítiques d’acord amb la Transició Ecosocial.

Es valora positivament la col·laboració amb la Xarxa de Justícia Climàtica de
Catalunya i la participació del grup de treball de Transició Ecosocial. Aquesta aliança
permet al CJB estar en contacte amb el moviment per la crisi del clima, les principals
entitats juvenils que duen a terme tasques amb relació a l’emergència climàtica i
estar al dia de les reivindicacions i lluites a escala catalana, així com a escala local.
El fet que el CJB sigui una entitat adherida i no de ple dret a la Xarxa, a moments
limita l’actuació i implicació en segons quines decisions, tot i que no impedeix ser
part de l’assemblea, així com recollir les principals demandes i conèixer de prop les
lluites i reivindicacions del moviment pel clima.

Indicadors

Haver fet mínim 2
trobades amb el
GT de Transició
eco social.

S’ha assolit. Ens hem trobat 3 vegades al llarg del curs 2022.

Haver detectat
mínim dos reptes
compartits del
moviment juvenil
contra el canvi
climàtic.

S’ha assolit. Els reptes compartits són:

● Fomentar models d'estructures de participació juvenil
en polítiques climàtiques.

● Promoure l'enxarxament entre les diferents entitats i
associacions que treballen per la justícia climàtica.

Materials
obtinguts

Actes de les reunions.
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Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Entitats relacionades amb l’emergència climàtica i joves a títol
individual implicades en la justícia climàtica.

Dates de
realització

16 de febrer, 20 d’abril, 18 de juny, 22 de setembre i 29 de
novembre del 2022.
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7.4 Coordinació amb l’Observatori DESC

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

A principis del 2022 des del CJB es va proposar crear una coordinació amb
l’Observatori DESC, amb l’objectiu de promoure el treball en xarxa en matèria
d’Emergència Climàtica, així com visibilitzar la perspectiva juvenil o les necessitats de
l’associacionisme juvenil amb relació als reptes mediambientals i la crisi climàtica.

Tot i l’interès de l’Observatori DESC i el CJB en coordinar-se, per qüestions alienes al
CJB i relatives a la disponibilitat i conciliació amb altres projectes per part de
l’Observatori DESC, aquesta va ser impossible.
Després de saber que no hi havia possibilitats de col·laboració, des del CJB es va
considerar que l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) era també un agent
clau amb qui col·laborar, i es va iniciar el contacte.

Des del CJB es proposa la col·laboració amb ànim de generar un espai conjunt on
parlar amb persones joves dels impactes climàtics derivats del model econòmic i
energètic, i també posar sobre la taula la proposta ecofeminista. A més, també es
contempla com a primordial generar reflexió i debat envers la relació entre el Sud
global i el Nord global. En aquest sentit, es considera oportú vincular aquesta
col·laboració amb el principal projecte de l’àmbit de Justícia Global del CJB: el Fòrum
juvenil Youth Act!

La coordinació entre el CJB i l’ODG s’aterra en una proposta formativa, que tenia per
objectiu poder recollir consensos extrets de la participació de més d’una vintena de
joves d’arreu de la Mediterrània amb relació a la justícia global, l’emergència climàtica
i la pau. Els eixos temàtics principals pel que fa a l’Emergència climàtica van ser
l’ecofeminisme, la justícia financera i els conflictes d’arreu provocats per l’extracció
d’energies entre d’altres.

Aquesta coordinació es valora molt positivament, ja que permet fer arribar a les joves
associades, tant locals com internacionals, la mirada en drets humans i l’extensa
investigació que du a terme l’ODG sobre els impactes climàtics derivats del model
econòmic i energètic, les pràctiques extractivistes al sud global i la proposta eco
social com a alternativa justa.
Indicadors

Haver generat un
espai col·laboratiu
entre les dues
entitats.

S’ha assolit, no ha estat possible amb l’Observatori DESC, però
sí amb l’ODG.
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Haver realitzat un
acte conjunt.

S’ha assolit, s’ha realitzat una formació de 8h sobre emergència
climàtica en el marc del Youth Act!

Haver dut a terme un
mínim de tres
reunions entre les
dues entitats.

S’ha assolit, ens vam reunir un total de 4 vegades.

Materials
obtinguts

Actes de les reunions, guió i presentació de l’activitat.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Joves a títol individual de la ciutat de Barcelona, entitats
juvenils de la ciutat de Barcelona, joves a títol individual i
associades d’arreu de la Mediterrània.

Dates de
realització

Gener - maig 2022.
Formació: 14 i 15 de maig del 2022.
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7.5 Incorporar la perspectiva d’Emergència Climàtica en el marc del
Youth Act!

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 des del CJB i en col·laboració amb l’SCI, s’ha realitzat la segona edició
del Fòrum Youth Act! Un projecte per tal d’entrar en contacte amb la diversitat
d’agents juvenils internacionals (activistes, col·lectius, entitats) i fomentar el diàleg
sobre la justícia global entre joves de Barcelona i d’arreu de la Mediterrània.

Un dels àmbits rellevants del Fòrum ha estat l’Emergència Climàtica, i per aquest
motiu s’ha considerat treballar conjuntament entre l’àmbit de Justícia Global i el
d’Emergència Climàtica del CJB. Així, amb aquest treball transversal, s’ha dissenyat la
proposta formativa, d’acompanyament i de dinamització de l’àmbit de l’emergència
climàtica dins el II Fòrum Youth Act! i les seves respectives fases d’actuació al llarg
del 2022.

Des del CJB s’ha dissenyat la proposta participativa en una de les jornades del fòrum
per a contribuir a la generació de nous espais de participació, diàleg i coneixement
amb relació a les següents temàtiques d’interès:

● Transició Ecosocial
● Ecofeminismes
● Justícia financera i conflictes entre el Sud Global i el Nord Global

Indicadors

Haver realitzat el II
Fòrum Internacional
Youth Act!

S’ha assolit.

Haver realitzat un
mínim de 3
reunions amb els
agents
coordinadors del
projecte.

S’ha assolit.

Haver realitzat una
acció participativa
relacionada amb
l’emergència
climàtica en el

S’ha assolit.

105



marc del Youth Act!

Materials
obtinguts

Actes de les reunions, material de la formació d’emergència
climàtica, materials de les xarxes socials.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

● Persones joves i entitats juvenils

● Organitzacions i activistes d’Emergència Climàtica

● Actors juvenils internacionals

Dates de
realització

Gener - juliol 2022.
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Introducció

El programa d'Educació del Consell de la Joventut de Barcelona que es desenvoluparà
durant el 2022 engloba un total d’12 línies. Aquestes línies actuen en dos àmbits
principals: el de l'educació formal i el de l'associacionisme educatiu. Tot i aquesta
diferenciació entre els àmbits d'actuació, en part motivada per la tipologia d'entitats
que formen part del CJB, el cert és que la proposta es construeix amb caràcter global i
fa una aposta clara per la cohesió dels agents educatius sigui quin sigui l'àmbit
educatiu a què enfoquen les seves principals accions.

D'aquest programa 2022 es destaca la continuïtat de moltes línies que ja conformaven
programes d'Educació d'anys anteriors, en tant que moltes de les accions que s'hi
desenvolupen requereixen d'un seguiment i d'una actualització regular. El foment de la
participació estudiantil o l'enfortiment de les entitats d'associacionisme educatiu de
base són reptes que requereixen d'un procés constant. De totes maneres,
s'implementen les propostes de millora extretes de les avaluacions realitzades en el
programa d'Educació anterior. Finalment, s'inclouen projectes nous que apareixen a
partir de necessitats i interessos detectats als Grups de Treball que planifiquen i
executen les diferents línies del programa.

En conclusió, el programa d'Educació del CJB parteix d'una mirada global, tot
promovent la participació juvenil en les dues dimensions de l'educació - la formal i la
no formal - i, d'altra banda, donant resposta a les necessitats i interessos de les

entitats que treballen des de i per a la participació juvenil educativa.

8.A. Objectius

Objectius generals del programa

● Promoure la participació de l’alumnat a l’Institut i en el seu entorn més
proper.

● Fomentar l’associacionisme juvenil en el marc dels centres educatius.
● Afavorir el reconeixement de l'associacionisme educatiu entre els diferents

agents educatius i comunitaris de la ciutat.
● Millorar les condicions de l'associacionisme educatiu de la ciutat per facilitar

el seu desenvolupament.
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8.B. Descripció de les accions

8.1 Visc, Convisc i Participo en l’Institut! Dirigit a 2n d’ESO

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

La implementació del VCP en l’institut! es valora molt positivament. És un programa
que dota d’eines a l’alumnat per organitzar-se i ensenya els circuits de participació
dins l’institut. En general, l’alumnat està poc contextualitzat amb els continguts del
projecte, però mostra força interès pels continguts que es treballen durant aquest. De
forma generalitzada s’identifica que treballar en equip i la comunicació són dificultats
compartides en les diferents aules. Per això, es valora molt beneficiós que sigui un
projecte on s’introdueix la necessitat de cohesió, s’incorporen eines assembleàries i
es reflexiona en entendre’s com a agent actiu. L’alumnat connecta amb poder fer
jocs moguts vinculats amb l’aprenentatge, poder parlar sobre com canviar l’institut,
tenir eines per organitzar-se i la relació entre el grup.

Han sorgit propostes entorn: (1) Temes estructurals, (2) Pati, (3) Tallers o xerrades
sobre temes que els hi inquietin, (4) Cohesió grup classe i (5) Relació professorat.
Amb les propostes que sorgeixen, les dinamitzadores canalitzen si són viables o no i
la dimensió d’organització que comportarien. Per exemple, quan surten propostes de
fer menys exàmens i deures, canviar els horaris, etc. exposen que això respon a
canvis en el model educatiu del centre i que per poder-ho canviar cal un procés llarg.
S’exposa per no frustrar i no generar la idea que després del taller tot el que han
proposat es complirà, sinó que s’han de responsabilitzar de les propostes. Les
propostes més viables que surten són en relació amb fer millores tangibles al pati o
proposar xerrades sobre temes que els hi inquieten.

En relació amb la coordinació amb el punt JIP, s’ha aconseguit que en algunes línies
del VCP!, participi d’una sessió per poder identificar quines propostes i inquietuds
estan sorgint per poder donar continuïtat després del VCP!. En cas que no puguin
participar de la sessió, se’ls hi fa un traspàs.

En relació amb els instituts s’ha realitzat amb cada institut una reunió d’explicació del
projecte i una reunió d’avaluació un cop s’han acabat els tallers.

En relació amb l’equip de dinamitzadores, s’han compartit i facilitat eines per abordar
problemes de gestió de l’aula.

Des del VCP!, cada any s’extreuen avaluacions amb tots els agents que participen per
anar millorant any rere any el programa. El 2022, s’ha valorat també que, després de
17 anys desenvolupant el VCP!, era pertinent dur a terme una avaluació externa. És
per això que de cara el 2023, s’iniciarà aquesta avaluació seguint 4 criteris;
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pertinència, coherència, eficàcia/transformació i participació. Així, avaluar el
potencial del projecte i identificar possibles millores més estructurals.

Indicadors

Implementar el
projecte en 10
centres educatius

S’ha implementat en 10 instituts diferents, desenvolupant un total
de 35 línies del VCP en l’institut!

Més de 700
alumnes s'han
beneficiat del
projecte.

S’han beneficiat 830 alumnes.

Modificacions de
millora
realitzades en el
projecte o en els
seus continguts i
materials.

Pel que fa als continguts, s’han fet modificacions a partir de les
valoracions internes per tal de millorar com introduir el circuit de
participació en l’institut. Per això s’han fet canvis en totes les
sessions:

● Primera sessió: s’ha enfortit treballar la cohesió del grup i
treballar els rols del joc en equip, per això, s’ha introduït
una dinàmica en relació amb els rols en lloc d’explicar
l’associacionisme estudiantil, ja que, fer-ho a la primera
sessió no es valorava que s’entengués bé.

● Segona sessió: s’ha passat a treballar l’assemblearisme
en relació amb com estan a l’institut en la segona sessió
(abans es feia a la tercera) per poder dedicar molt més
espai als continguts i aprenentatges que en deriven de les
tècniques assembleàries i per connectar ja amb el que es
vol treballar en el VCP!

● Tercera sessió: s’aterren les idees sorgides en la segona
sessió. Es donen eines per com definir les propostes.

● Quarta sessió: es fa el joc de rol sobre com portar la
proposta en l’institut i es resumeix tot el circuit de la
participació introduint també als sindicats d’estudiants.

Nombre de
persones que
participen de la
borsa de
dinamització, que
n'hi hagi un

Han participat 22 dinamitzadores: 4 de Ciutat Vella, 1 de
l’Eixample, 3 de Sants-Montjuïc, 5 de Gràcia, 1 de Sant Andreu i 8
de Sant Martí. De Sant Martí, són més dinamitzadores perquè
s’ha fet un VCP! territorialitzat amb el barri Besòs i Maresme.
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mínim de dues
per a cada
districte.

Realització de
mínim 3 trobades
amb l'equip de
dinamització: una
de formació
inicial, una de
compartir
coneixements a
mitjans de curs i
una d'avaluació
conjunta al final
de cada curs.

S’han realitzat les 3 trobades planificades.

Grau de
satisfacció
respecte al
projecte segons
els diferents
agents.

És un projecte que es valora molt positivament.

Des dels centres: valoren la necessitat de generar espais on
s’introdueixin eines d’escolta activa, construir arguments,
respectar els torns de paraula, etc. Valoren que és d’utilitat per
poder treballar la participació i que s’ensenyin quins espais hi ha
a l’institut per participar.

Des de l’alumnat: valora positivament en quant tenir l’oportunitat
per pensar què els hi agradaria millorar de l’institut i sentir-se
com a agents actius dins del centre. També valoren molt
positivament aprendre a través del joc i de dinàmiques que
convidin al debat.

Des de les dinamitzadores: el valoren positivament com a
projecte que genera llavor de participació i que és una borsa de
treball que reconeix les competències adquirides a través de
l’associacionisme.

Amb tot això, com que és un projecte que treballa la participació,
constantment rep crítiques per com millorar o profunditzar en els
continguts.

Des del professorat: es posa èmfasi en treballar la participació
d’una forma conscient i responsable i no des de la queixa. Des de
l’alumnat s’identifica la necessitat de generar espais on aprendre
a com participar i hi ha força frustració en relació amb l’institut
fet que dificulta que sigui un espai proactiu. Des de les
dinamitzadores s’avalua la necessitat que pels centres, la
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participació sigui una aposta holística i que, per tant, també es
treballin les estructures i els espais que promouen la participació.
També, identifiquen que no estar cohesionat l’alumnat i tenir
poques eines d’organització, dificulta poder parlar de
participació.

Amb tot, des del CJB es valora positivament que cada vegada el
contingut del VCP es concreti més i aprecia el valor potent
d’entrar l’associacionisme a l’institut i poder treballar la
participació. Encara que hi hagi molts reptes per endavant,
s’assoleix la base de generar un espai d’aprenentatge en relació
amb la col·lectivitat, l'organització i la participació.

Materials
obtinguts

● Correus de difusió

● Projecte Visc, Convisc i Participo en l’institut! Dirigit a 2n
ESO 2021-2022

● Programa de sessions 2021-2022

● Guia per a l'equip de dinamització 2021-2022

● Apartat del VCP del web sortimdelaula.cat.

● Apartat de "Recursos" del web sortimdelaula.cat.

● Formularis d'inscripció

● Formularis de valoració

● Recull de valoracions

● Vídeo de difusió del VCP

● Actes de coordinació i valoració amb els instituts i amb
Punts JIP

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

S’han beneficiat 830 alumnes de 35 grups-classes de 10 centres
diferents. També s’han beneficiat les 22 dinamitzadores que
dinamitzen el projecte.

Dates de
realització

Tot el curs 2021-2022
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8.2 Visc, Convisc i Participo en l’entorn! Dirigit a 3r d'ESO

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

El curs 2021-2022 és la primera implementació del VCP en l’entorn! Es valora molt
positivament el nou format de treballar durant dos cursos amb un institut, passant de
parlar de la participació en l’institut a enfortir la vinculació amb el barri. També, per
continuar treballant eines de cooperació i suport mutu i eines organitzatives,
comunicatives i assembleàries i, finalment, treballar la participació.

En general l’alumnat està poc contextualitzat amb els continguts del projecte, però
mostra força interès pels continguts que es treballen durant el projecte. L’alumnat
connecta amb fer jocs moguts vinculats amb l’aprenentatge, conèixer entitats i
possibles llocs on poder participar, creativitat en pensar projectes, pensar en com
estar més còmodes al seu barri, conèixer entitats del barri i dir que els hi agrada /que
canviarien del barri.

Han sorgit propostes entorn: grup de suport a persones que han patit agressions o
abusos sexuals i van comentar de començar-ho a petita escala al mateix institut,
idees originals per recollir la brossa del carrer (com per exemple en patinets elèctrics
amb música), wifi accessible per tothom, crear una associació per les persones
sense llar, conèixer l’Espai Jove del barri.

Aquest projecte no busca, però que l’alumnat materialitzi projectes sinó que entengui
que les persones es poden organitzar per resoldre necessitats bàsiques o d’oci o
reivindicar drets. També, no només que pot fer-ho sinó que existeixen associacions
que ho fan i en, concret, es donen a conèixer les juvenils que tenen properes al seu
barri.

En relació amb els instituts, es realitza amb cada centre una reunió d’explicació del
projecte i una reunió d’avaluació un cop acaben els tallers.

En relació amb la coordinació amb el punt JIP, en aquest VCP!, només es fa un
traspàs al punt JIP referent de l’institut del qual s’ha generat a cada aula per si
identifica alguna necessitat o oportunitat a treballar o donar continuïtat.

En relació amb l’equip de dinamitzadores, s’han compartit i facilitat eines per abordar
problemes de gestió de l’aula.

Des del VCP!, cada any s’extreuen avaluacions amb tots els agents que participen per
anar millorant any rere any el programa. El 2022, s’ha valorat també que, després de
17 anys desenvolupant el VCP!, interessava dur a terme una avaluació externa seguint
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4 criteris; pertinència, coherència, eficàcia/transformació i participació. Així, avaluar
el potencial del projecte i identificar possibles millores més estructurals.

Indicadors

Implementar el
projecte en 10
centres educatius

S’ha implementat en 10 instituts diferents, desenvolupant un
total de 30 línies del VCP en l’entorn!

Més de 700
alumnes s'han
beneficiat del
projecte.

S’han beneficiat 770 alumnes

Modificacions de
millora realitzades
en el projecte o en
els seus continguts
i materials.

La implementació s’ha fet segons es va dissenyar el 2021 i, fruit
de les valoracions a finals del curs 2021- 2022 s’han fet
modificacions en el contingut del programa. Aquestes
modificacions que s’implementaran el curs 2022-2023 han
estat:

● Primera sessió: enfortir el treball en equip fent una
dinàmica més sobre la comunicació.

● Segona sessió: introduir quin coneixement tenen del
barri per començar a pensar en clau de comunitat en
canvi de fer una dinàmica molt teòrica que ensenyava
els graus de participació i no ha acabat de funcionar.

● Tercera sessió: concentrar el treball de mirar la
comunitat com a un espai on poder transformar
problemes o mancances en projectes que donin
resposta a aquestes.

● Quarta sessió: dedicar tota la sessió a descobrir les
entitats del barri perquè a través del VCP!, puguin
conèixer millor quines associacions hi ha en el seu
entorn més proper.

Nombre de
persones que
participen de la
borsa de
dinamització, que
n'hi hagi un mínim

Han participat 22 dinamitzadores: 4 de Ciutat Vella, 1 de
l’Eixample, 3 de Sants-Montjuïc, 5 de Gràcia, 1 de Sant Andreu i
8 de Sant Martí. De Sant Martí, són més dinamitzadores perquè
s’ha fet un VCP! territorialitzat amb el barri Besòs i Maresme.
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de dues per a cada
districte.

Realització de
mínim 3 trobades
amb l'equip de
dinamització: una
de formació inicial,
una de compartir
coneixements a
mitjans de curs i
una d'avaluació
conjunta al final de
cada curs.

S’han realitzat les 3 trobades planificades.

Grau de satisfacció
respecte al
projecte segons els
diferents agents.

Es valora molt positiu dedicar tot un VCP! a la vinculació amb
l’entorn, ja que fins ara era una pota que quedava més
desconnectada.

Des dels instituts, es valoren necessari que es continuïn
treballant en eines d’organització i escolta. També, valoren
gratament que és un espai per conèixer quines inquietuds té
l’alumnat més enllà de l’aula.

Des de la borsa de dinamitzadores es valora que en l’institut es
pugui treballar com transformar la societat i apostar per a
l’organització col·lectiva i, així, poder donar a conèixer
l’associacionisme juvenil.

Des del CJB, es valora positivament per les raons esmentades
anteriorment i perquè aquest programa permet identificar quina
relació té l’alumnat amb el seu barri i quines dinàmiques de
grup tenen per poder dissenyar millor com treballar els
objectius marcats en el programa.

Materials
obtinguts

● Correus de difusió

● Projecte Visc, Convisc i Participo en l’entorn! Dirigit a 3r
ESO 2021-2022

● Programa de sessions 2021-2022

● Guia per a l'equip de dinamització 2021-2022

● Apartat del VCP del web sortimdelaula.cat.

● Apartat de "Recursos" del web sortimdelaula.cat.

● Formularis d'inscripció
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● Formularis de valoració

● Recull de valoracions

● Vídeo de difusió del VCP

● Actes de coordinació i valoració amb els instituts i amb
Punts JIP

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

S’han beneficiat 770 alumnes de 30 grup-classe de 10 instituts
diferents. També s’han beneficiat les 22 dinamitzadores que
dinamitzen el projecte.

Dates de
realització

Tot el curs 2021-2022
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8.3 Adaptació del Visc, Convisc, Participo! a territoris prioritaris pel

foment de la participació als instituts

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

S’ha realitzat un VCP! especialitzat pel barri Besòs i Maresme. La proposta sorgeix
gràcies a la convergència entre el CJB i el Pla de Barris del Besòs i Maresme. Per una
banda, des del CJB es volia treballar com promoure la participació i l’associacionisme
en barris vulnerabilitzats i adaptar el VCP! ordinari a la realitat d’aquests barris. Per
altra banda, des del Pla de Barris Besòs i Maresme un dels eixos a prioritzar era
l’associacionisme juvenil.

Pel disseny del projecte s’ha treballat amb la plaça de Dinamització Juvenil del Besòs
Maresme. Han col·laborat en parts del disseny altres agents com: l’institut, el punt JIP
i amb associacions juvenils del barri. L’estructura d’aquest VCP! és similar a la del
projecte ordinàri diferenciant dos tipus de continguts:

● Contingut VCP en l’institut! Aquest VCP! treballa com dotar d’eines per a
organitzar-se (treball en equip, escolta activa, habilitats comunicatives),
genera un espai per plantejar millores en l’institut i s’explica quin circuit seguir
a l’institut per a implementar-les. Per l’institut Barri Besòs s’ha prioritzat el
treball amb l’institut i el punt JIP per conèixer en quin grau l’alumnat participa
en l’institut i intentar que el punt JIP sigui l’agent que després doni continuïtat
a les propostes que surten al VCP!.

● Contingut VCP en l’entorn! Aquest VCP! treballa com dotar d’eines per a
organitzar-se (rols en el treball en equip, escolta activa, habilitats
comunicatives), explica què és la participació i l’associacionisme i genera un
espai per descobrir què hi ha al barri des d’una perspectiva associativa. Per
l’institut Barri Besòs aquest VCP! és el que més s’ha adaptat, ja que és el que
treballa la vinculació de l’alumnat amb el seu entorn.

Valoració del VCP en l’institut!

S’identifica que l’alumnat està poc familiaritzat amb els conceptes. Les sessions han
costat començar perquè venien amb poca motivació i perquè no sabien què anaven a
fer, fet que generava força dispersió. Durant les sessions, ha anat incrementant
l’interès, sobretot, quan van entendre que era un espai per parlar sobre què millorarien
de l’institut. En general, la valoració de tots els grups és que s’ha pogut generar un
clima de respecte. El que més ha interessat a l’alumnat ha estat: l’aprenentatge a
través del joc, els jocs de cohesió de grup i col·laboratius, pensar propostes per
millorar l’institut i desenvolupar-les, possibilitat de crear un projecte. L’alumnat valora
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positiu l’espai perquè senten que s’escolta la seva veu per plantejar millores a
l’institut i que s’habiliti l’espai per treballar-ho. Han sorgit propostes com:

● Incorporar aprenentatges “per la vida” (que siguin útils per al dia a dia)
● Crear una assemblea d’estudiants
● Escollir o participar d’alguna manera en l’elecció de les sortides de l’institut
● Fer descansos de 20 minuts després de dues hores de classe
● Fer 10 minuts a primera hora dedicats a fer reflexions per parlar d’actualitat,

sigui alguna notícia actual o sobre una temàtica que interessi a la classe
● Tenir una psicòloga a l’escola més disponible. Per exemple, poder reservar

hores. Front aquesta demanda d’acompanyament en salut mental es planteja
explorar si és quelcom que es pugui estirar des del punt JIP.

Els continguts d’assemblearisme i participació han costat de treballar. Es valora que
probablement són més complicats de treballar perquè l’alumnat ho veu llunyà de la
seva realitat. Per exemple, perquè no han vist mai ni experimentat el que es pot
aconseguir amb una assemblea. D’altra banda, també es detecta que la majoria de
joves no estan acostumats a participar activament en els seus àmbits de la vida.

Valoració del VCP en l’entorn!

S’ha identificat que l’alumnat està poc familiaritzat amb els conceptes. Al principi
costa trencar el gel perquè es nota que no hi ha cultura de
participació/associacionisme, però els connecta quan les frases que s’exposen són
exemples quotidians i situacions reals en les quals es poden trobar. Es considera
interessant el treball sobre el consens, ja que de primeres surten moltes dinàmiques
individualistes de pensar en una mateixa i des del VCP! es treballa com escoltar a la
classe. També s’identifica que costa parlar de participació quan l’alumnat no té un
recorregut de participació activa o no n’és conscient. Amb el VCP! s’ha aconseguit
començar a reflexionar de la importància de la participació per a transformar la
societat i tenir una mirada més activa al barri. Al principi la mirada era molt des del
consum. Finalment, el que es valora més positivament és la gimcana pel barri, ja que
ha aconseguit que l’alumnat conegui les diferents entitats juvenils i espais per a joves
que existeixen al barri. Això ha permès que els adolescents passin de tenir una
primera percepció del seu temps lliure des del consum a conèixer que es poden crear
projectes de forma autogestionada. S’ha assolit que l’alumnat pugui identificar i
ubicar al barri aquestes entitats i, per tant, saber on trobar aquests recursos.

Finalment, la borsa de dinamitzadores l’ha formada joves associades del barri, fet
que ha millorat la vinculació entre dinamitzadores i alumnat. A més, significa una
oportunitat laboral per a joves del barri posant en valor el seu recorregut associatiu.

Indicadors

Disseny de
l’adaptació del VCP

S’ha assolit. S’han dut a terme les següents adaptacions:
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incorporant una
mirada més
propera a la realitat
de l’institut

Adaptacions VCP en l’institut!

● S’han flexibilitzat les sessions prioritzant aconseguir
que l’alumnat connectés amb els conceptes

● Ha participat el punt JIP i la figura de Dinamització
Juvenil del Besòs i Maresme

Adaptacions VCP en l’entorn!

● Generals: Totes les sessions s’han adaptat per treballar
de forma més aterrada l’entorn i l’explicació del barri.

● Nova sessió: S’ha afegit una gimcana per conèixer
espais del barri i entitats juvenils. Per fer aquesta
gimcana s’ha treballat amb la plaça de Dinamització
Juvenil i les entitats del barri. Conjuntament, s’ha
elaborat el contingut i, algunes de les entitats, han
participat en la gimcana.

● Entitats que han participat: Han participat les següents
12 entitats: l’esplai Sant Paulí, associació Monmacor,
Esplai Riu, AEiG Cau Besòs, Associació Arts Escèniques
per a Joves (AAEJ), Teatre Naste, Assemblea de Joves
del Besòs-Maresme, JOC, La poderosa, ECOP, Menjador
Solidari el Gregal i Sindicat d'Habitatge la Verneda i la
Pau.

● Nou material: Acabada la gimcana s’han elaborat uns
plafons per deixar a l’institut per tal que quedi el
mapatge de les entitats.

Ampliar la borsa de
dinamització amb
dinamitzadores
pertanyents dels
barris prioritaris
identificats

S’ha assolit. S’ha ampliat la borsa incorporant les 7
dinamitzadores del barri Besòs-Maresme i de la Verneda i la
Pau, incorporant-se 4 a la borsa ordinària.

Implementar el
VCP! en mínim un
institut identificat
com a prioritari

S’ha assolit. S’ha implementat el VCP! en l’Institut barri Besòs
del barri Besòs-Maresme
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Grau de satisfacció
del VCP pels
diferents agents

L’institut ha valorat que és necessari treballar el VCP! per a
poder introduir els valors de la cooperació, suport mutu,
organització i eines comunicatives i de respecte. Coincideix que
és complicat que l’alumnat acabi de connectar amb la
participació, però que cal treballar-hi.

Les dinamitzadores han valorat positiu el projecte i l’oportunitat
laboral que els hi ha suposat.

Les entitats han valorat molt positiva la seva participació, ja que
els ha permès entrar a l’institut per poder donar-se a conèixer i
han vist enriquidor que l’alumnat conegui què hi ha al barri.

Materials
obtinguts

● Projecte del VCP en el barri Besòs-Maresme

● Correus de coordinació entre institut i agents del Pla de
Barris

● Actes de coordinació i valoracions dels diferents agents
(dinamitzadores, institut i Pla de Barris)

● Publicació a l’Instagram

● Vídeoresum del VCP al Besòs Maresme

● Publicació a twitter

● Publicació a twitter

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

S’han beneficiat 180 alumnes; 80 alumnes de 4 aules de 2n
d’ESO i 100 alumnes de 4 aules de 3r d’ESO. També s’han
beneficiat 7 dinamitzadores del barri Besòs i Maresme i de la
Verneda i la Pau de les quals 4 després es van incorporar a la
borsa de dinamitzadores ordinària. Finalment, s’han beneficiat
les 12 entitats del barri que han col·laborat i s’han donat a
conèixer.

Dates de
realització

Tot el 2022
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8.4 Sortimdelaula.cat i altres eines de difusió

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

El Sortimdelaula.cat és una eina molt útil per centralitzar tota la informació en relació
amb la participació estudiantil. Es valora positivament la seva existència, ja que
serveix tant per a informació que necessiti l’alumnat com el professorat. S’ha utilitzat
per:

● Gestionar el Visc, Convisc i Participo! (VCP!): Posar a disposició tota la
informació del programa, la guia per a dinamitzadores i la gestió
d’inscripcions i valoracions.

● Gestionar la Jornada per a Representants de l’Alumnat: Posar a disposició
tota la informació del programa i la gestió d’inscripcions.

● Disposar de recursos per a organitzar-se: Hi ha l’apartat de recursos on tant
alumnat com professorat pot accedir a material per tenir informació en relació
amb l’organització i la participació en l’institut.

● Visibilitzar els sindicats estudiantils.

Finalment, s’ha començat a dissenyar com s’actualitzarà el sortimdelaula.cat, ja que
de cara el 2023 es vol tenir una nova línia gràfica.

Indicadors

Actualitzar tots els
enllaços del web
que siguin
necessaris.

S’ha assolit. S’han actualitzat tots els enllaços necessaris; del
VCP! i de la Formació per a Representants de l’alumnat.

Actualitzar tots els
continguts del web
que siguin
necessaris.

S’ha assolit. S’han actualitzat tots els continguts del web
relacionats amb el VCP! Ii de la Formació per a Representants
de l’alumnat.

Vehicular totes les
informacions de
les activitats del
CJB relacionades
amb el món

No s’ha assolit, ja que aquesta part es pensava replantejar amb
el nou Sortimdelaula.cat, però com que encara no s’ha pogut
actualitzar, aquest objectiu no s’ha pogut desenvolupar.
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estudiantil a través
del web.

Publicar un mínim
de 10 entrades o
notícies al web.

S’ha publicat una pàgina en relació amb el VCP! i una entrada
per a la Jornada de Representants de l’Alumnat. No s’ha assolit
perquè es plantejava fer una nova estratègia comunicativa un
cop hi hagi la web actualitzada del Sortimdelaula.cat

Arribar a les 1500
sessions al web.

S’ha assolit. S’ha arribat a les 1.572 sessions al web.

Arribar a les 1700
pàgines vistes al
web.

S’ha assolit. S’ha arribat a les 3.331 visualitzacions de pàgina

Renovar la web del
sortimdelaula.cat

S’ha treballat la primera fase del disseny amb Ardit que és
l’empresa de disseny que ha actualitzat la línia gràfica del CJB.

Materials
obtinguts

Entrades i continguts del Sortimdelaula.cat

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les persones beneficiàries són l’alumnat perquè tenen un portal
de referència sobre la participació en l’institut. Per això, en
concret, li interessa a l’alumnat que vol exercir o exerceix un
càrrec de representació a l’institut. També se’n beneficia el
professorat, ja que també hi ha recursos per acompanyar en la
participació i és la web per inscriure’s als diferents projectes del
CJB. Finalment, també se’n beneficien els Punt JIPs en tant que
a la web es centralitzen recursos sobre la participació
estudiantil.

Dates de
realització

Durant el 2022
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8.5 Seguiment de les eleccions al Consell Escolar

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

En relació amb les eleccions al Consell Escolar de Centre es van iniciar dos
acompanyaments concrets conjuntament amb JIPs en incidències concretes
d’alumnes que no es van poder presentar i problemes amb el procés electoral.

Quant a fer un seguiment de la participació electoral i dels resultats no es va poder
fer perquè no es van obtenir les dades per poder fer aquest seguiment (índex de
participació, en quins barris, titularitat del centre, consellers escolars electes, etc.).

Indicadors

Realitzar un mínim
de 2 reunions de
coordinació amb el
CEMB

S’ha assolit. S’han realitzat 2 reunions amb el CEMB en relació
amb les eleccions i trucades de coordinació.

Treballar aquesta
línia en un mínim
d’1 reunió amb els
JIPs

S’ha assolit. S’ha treballat amb 2 JIPs

Actualitzar els
materials i
recursos en relació
amb el Consell
Escolar

S’ha assolit. S’ha revisat que els materials estiguessin
actualitzats.

Recollir els
resultats de
participació en les
eleccions

No s’han pogut recollir els resultats.

Materials
obtinguts

● Guia de recursos per a l'alumnat

● Guia de recursos per al professorat
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Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

D’aquesta línia no s’han beneficiat els alumnes, ja que tal com
s'exposa a l'apartat de desenvolupament de l’acció no es van
poder aportar dades i el paper del CJB en l’acompanyament de
les incidències va ser de pont entre agents.

Dates de
realització

Durant el 2022
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8.6 Formació per a representants de l'alumnat

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

La jornada es valora molt positivament amb la participació de 73 alumnes de 16
instituts diferents i 19 docents d’11 instituts diferents (dels 16 instituts participants).

Aquest any s’ha canviat la Formació per a Representants i s’ha fet un format més
col·laboratiu. La jornada ha disposat d’un espai de treball dirigit a l’alumnat i un al
professorat. Al final, l’última part de la Jornada ha consistit en un treball conjunt entre
alumnat i professorat, espai que s’ha valorat molt enriquidor.

Per concretar, el primer espai amb l’alumnat era dirigit a tot alumne que exerceix un
càrrec de representació a l’institut o que s’està organitzant des d’altres formes de
participació en els centres educatius de secundària de Barcelona. L’espai ha consistit
d’una primera part on l’alumnat coneixia diferents formes d’organització. Han conegut
a 2 sindicats d’estudiants, Casals de Joves i exconselleres escolars. Després,
acompanyades per les JIPs i per tècniques del CJB, l’alumnat ha fet una diagnosi,
identificació de necessitats i propostes de millora en relació amb quatre temes de
participació estudiantil.

En paral·lel, el professorat ha participat d’una taula rodona constituïda per dos
sindicats d’estudiants, Secretariat del CJB, professionals de la cooperativa Circula
Cultura i una persona de l’Escola Lliure el Sol especialitzada en participació. Després,
han elaborat una diagnosi, identificació de necessitats i propostes de millora en
relació amb els mateixos quatre temes de participació estudiantil que ha treballat
l’alumnat, però des de la mirada de com acompanyar a l’alumnat i com treballar
perquè l’institut sigui un agent facilitador en la participació.

Es valora molt positivament la coordinació amb els punts JIPs, tant en la
col·laboració en el disseny per aportar una mirada més territorialitzada com en la
implementació per acompanyar a l’alumnat.

Per part de l’alumnat i docents participants, valoren positivament l’espai per:

● El coneixement i experiència donat des de les entitats a l’alumnat.
● L’espai compartit entre alumnat i professorat.
● Compartir idees, propostes i experiències entre alumnat (i igual entre

professorat).
● Entendre la importància de la cohesió i col·laboració.

Finalment, durant les jornades s’ha generat contingut per poder elaborar materials
que puguin utilitzar com a recurs els instituts participants. Fet que els servirà per
poder treballar els aprenentatges a cada instituts.
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Des del CJB es fa una valoració que la jornada funciona, però que es treballa de
forma aïllada, ja que durant el curs no es fa un treball continuat d’identificació de
necessitats. Per això, de cara el 2023 es vol fer una diagnosi per trobar una fórmula
de poder treballar millor aquesta formació. La formació hauria de ser la
materialització d’un treball fet durant el curs. Per tant, que les representants de
l’alumnat hagin pogut treballar prèviament, poder tenir una millor diagnosi de l’estat
de la participació per pensar la jornada i poder tenir més coordinació amb els
diferents agents que promouen la participació.

Indicadors

Organitzar la
formació amb els
Punts JIP

S’ha assolit. Els punts JIPs han col·laborat en el disseny de la
Jornada en dues reunions

Enviar la carta
d'invitació a tots
els centres de
secundària de la
ciutat.

S’ha assolit. S’ha enviat la carta d’invitació

Plantejar la
formació en un
mínim de dos GT
amb els Punts JIP

S’ha assolit. S’han realitzat 2 espais de treball, un amb la
Comissió de Participació i un altre amb els JIPs participants de
la Jornada

Realitzar un mínim
de dues reunions
amb l'equip de
dinamització per
treballar els
continguts i
metodologies de la
formació.

S’ha assolit. S’ha fet una reunió amb els 6 JIPs participants i
una altra amb els sindicats participants (SEPC i FdE), Casals de
Joves i exconsellers escolars.

Més de 90
estudiants s'han
beneficiat de la
formació.

S’han beneficiat de la formació 73 alumnes. S’ha considerat
que era el volum d’alumnat que es podia assumir per a les
jornades.

Un mínim de 10
docents han
participat en la

S’ha assolit. Han participat 19 docents.
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formació dirigida al
professorat.

Grau de satisfacció
per part de les
participants

Per part de l’alumnat les valoracions són positives en tant que
adquirir eines per organitzar-se, conèixer altres experiències de
participació i per conèixer representants d’altres instituts.

Per part del professorat la valoració ha estat positiva per
conèixer les inquietuds de l’alumnat i conèixer experiències
d’altres centres.

Les entitats que han col·laborat en l’espai de l’alumnat valoren
molt positiu poder interactuar amb l’alumnat organitzat de 19
instituts diferents. Les entitats que han col·laborat en l’espai del
professorat valoren molt positiu poder tenir un espai amb
docents per emmarcar les bases de la participació, l’existència
de l’adultocentrisme en els instituts i compartir formes
d’acompanyar la participació.

Materials
obtinguts

● Escaleta de les formacions

● Carta d'invitació facilitada

● Cartell de la formació

● Formularis d'inscripció a les formacions

● Actes de les reunions i dels Grups de Treball realitzats

● Material obtingut de la Jornada

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

S’han beneficiat de la formació 73 alumnes i 19 alumnes. S’ha
considerat que era el volum d’alumnat que es podia assumir per
a les jornades. De totes maneres, hi ha instituts que han fet
arribar que les delegades han fet el traspàs dels continguts
apresos a la resta de la classe o delegades del curs. Per tant,
s’han beneficiat també alumnes i centres que han rebut el
traspàs.

També, s’han beneficiat de la formació les 6 entitats
participants per tenir un espai de treball col·lectiu entorn la
participació en l’institut i per poder-se donar a conèixer als
instituts.

Dates de
realització

Juny 2022 - Desembre del 2022
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8.7 Coordinació i accions al voltant del reconeixement, finançament i

espais de l’associacionisme educatiu

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 s’ha seguit duent a terme el seguiment de la Mesura de Govern des del
GT d’Associacionisme Educatiu i en coordinació amb el departament de joventut.
D’aquesta manera s’ha donat continuïtat a la feina feta al voltant del reconeixement,
finançament i locals dels agrupaments i esplais de la ciutat i, a la vegada, ha permès
seguir consolidant-se com agent d’interlocució amb l’Ajuntament de Barcelona.

La mesura és vigent des del 2018 per aquest motiu des del CJB aquest any s’ha
demanat la necessitat d’una avaluació d’aquesta i una actualització/reformulació de
les accions que planteja, si s’escau. De cara a inicis del 2023 es durà a terme una
sessió de treball conjunta entre la regidoria de joventut i el GT d’associacionisme
educatiu al voltant de la mesura.

D’altra banda, s’ha realitzat la jornada “Caus i esplais, clau d’una ciutat compromesa”
en el marc de la Primavera 360 organitzada des d’Educació 360. Aquesta sorgeix com
a línia d’acció per donar resposta a la necessitat de coneixement i reconeixement
dels agrupaments i esplais de la ciutat per part dels diferents agents amb qui aquests
es relacionen: referents municipals, centres educatius i equipaments municipals.

La jornada anava al voltant de quatre reptes:

● Enfortiment del relleu intern dins les entitats, davant equips novells amb poca
trajectòria arran de la covid-19.

● Guanyar presència en aquells barris vulnerabilitzats de la ciutat amb poca
tradició associativa, oferint una activitat de lleure inclusiva i accessible per a
tots els infants.

● Disposar d’espais adequats per poder desenvolupar els seus projectes
educatius en unes condicions dignes, crear identitat i visibilitzar-se en els
seus territoris.

● Ser reconeguts dins la comunitat educativa com agents educatius claus dels
territoris.

Es valora molt positivament l’espai, tot i que va haver-hi una presència escassa per
part dels centres educatius. Per aquest motiu, de cara al 2023 es vol dur a terme una
jornada encarada concretament a escoles conjuntament amb el departament
d’educació.
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Indicadors

Haver realitzat
mínim una reunió
anual de
seguiment i
avaluació de la
Mesura de Govern
entre GT
d'Associacionisme
Educatiu i
Regidoria de
Joventut.

S’ha assolit.

Haver fet
seguiment de la
Mesura de Govern
en mínim 3 Grups
de Treball de
l'Associacionisme
Educatiu.

S’ha assolit.

Materials
obtinguts

● Actes del GT d'Associacionisme Educatiu

● Acta de la reunió anual de seguiment i avaluació de la
Mesura de Govern

● Actes de les reunions de coordinació entre CJB i
departament de joventut.

● Relatoria de la jornada “Caus i esplais, clau d’una ciutat
compromesa”

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les principals beneficiàries d'aquesta línia són les 136 entitats
base de les federacions d'associacionisme educatiu, ja que es
veu reconeguda la seva feina diària i es valora com un agent
educatiu més dins de la comunitat educativa i no només com
un espai d'oci. I, a més a més, tot això es veu reforçat en tant
que la Mesura contempla millores econòmiques i de locals pels
esplais i caus.

Indirectament, també en són beneficiàries, els infants i
adolescents que participen de les entitats de lleure educatiu
sent un total de 12.160.
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Dates de
realització

La reunió anual de seguiment i avaluació de la Mesura de
Govern entre GT d'Associacionisme Educatiu i Regidoria de
Joventut es va realitzar la reunió el 25 gener del 2022.

Les reunions de coordinació entre CJB i departament de
joventut s’han dut a terme mensualment.

La jornada “Caus i esplais, clau d’una ciutat compromesa” es va
dur a terme el 12 de maig del 2022.
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8.8 Suport en la millora de les condicions d’ús dels espais de les

entitats educatives

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquesta acció s’ha implementat a través de diversos eixos de treball per tal de
millorar les condicions d’ús dels espais de les entitats de lleure. Aquestes línies són
les següents:

● Definició del marc de condicions dignes dels espais: s’ha consensuat entre
federacions de lleure un marc de condicions d’espais per reivindicar i sobre
els quals treballar i dialogar amb l’Administració. S’ha definit un total d’11
condicions considerades necessàries per concebre un espai com a digne. Una
vegada es van definir les 11 condicions, es va treure una campanya pública de
visibilització d’aquestes i actualment estan penjades a la web del CJB.

● Actualització de la base de dades sobre l’estat dels locals de les entitats:
s’ha actualitzat la base de dades sobre l’estat dels locals de les entitats i s’ha
establert una temporalitat d’actualització: cada tardor es farà l’actualització i
de cara a inicis d’any es difondran públicament les dades en una campanya de
reivindicació.

● Protocol d’abordatge de casos d’emergència de local: s’ha establert un
protocol d’abordatge de les situacions d’emergència per pèrdua de local en
què es troben les entitats de lleure. S’ha fet feina de forma continuada amb el
departament de joventut i les conselleres i tècniques de joventut de cada
districte.

● Entrada als equipaments escolars: s’ha elaborat d’una proposta d’entrada de
caus i esplais als centres educatius per tal de fer-la arribar al govern polític del
Consorci d’Educació de Barcelona. D’altra banda, s’han dut a terme diverses
reunions en relació amb teixir aliances i línies de coordinació amb els centres
educatius: una reunió amb una tècnica del CEB i dues amb la regidoria
d’Educació.

● Participació i seguiment del nou programa de Patrimoni Ciutadà: arran
d’identificar que diversos locals d’entitats es veuran afectats pel nou
programa de Patrimoni Ciutadà, s’ha començat una interlocució amb aquest
agent a inicis d’any i ha seguit amb la participació en dos espais del procés
participatiu del programa.

Indicadors
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Haver treballat en un mínim de 4
Grups de Treball
d'Associacionisme Educatiu
l'estat dels locals de les entitats
de lleure.

S’ha assolit.

Haver actualitzat la base de
dades sobre l’estat dels locals
d’agrupaments i esplais
compartida amb el Departament
de Joventut

S’ha assolit.

Haver elaborat un protocol
d’actuació per abordar la
necessitat d’espais dels esplais i
agrupaments que es troben en
situació d’emergència

S’ha assolit.

Nombre d'esplais i agrupament
en situació d'emergència que
han aconseguit una solució que
els satisfaci

S’han tancat 6 casos d’esplais i caus en situació
d’emergència de manera satisfactòria.

Haver definit un marc de
condicions dignes dels espais
per a agrupament i esplais

S’ha assolit.

Nombre d’accions en relació
amb l’entrada als equipaments
municipals d’agrupaments i
esplais

S’ha dut a terme 4 accions en total:

● Elaboració d’una proposta d’entrada de
caus i esplais a centres educatius

● Una reunió amb una tècnica del CEB

● Dues reunions amb la regidoria d’educació

Nombre d’accions dutes a terme
en relació amb Patrimoni
Ciutadà

S’han dut a terme 3 accions en total en relació
amb Patrimoni Ciutadà:

● Una reunió amb els tècnics del programa

● Participació en una sessió del procés
participatiu sobre reptes de futur.
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● Participació en la sessió de retorn i
conclusions del procés participatiu

Materials obtinguts ● Infografia de les 11 condicions per un
espai digne i espai a la web del CJB

● Base de dades sobre locals

● Formulari per casos d’emergència de
locals

● Proposta d’entrada de caus i esplais a
centres educatius

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Les entitats beneficiàries d'aquesta acció són 136
entitats d'associacionisme educatiu de base i les
seves federacions. Indirectament, també en són
beneficiàries els centres educatius de la ciutat, en
tant que és una línia on esdevindran espais més
oberts i enxarxats a la comunitat.

Dates de realització Aquesta acció s’ha dut a terme al llarg del 2022.
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8.9 Establiment d’un model de finançament que doni resposta a les
necessitats d’arranjaments dels locals de l’associacionisme educatiu

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 s’ha dut a terme una diagnosi de les necessitats d’adequació. En
l’actualització de la base de dades dels locals (inclosa dins l’acció 8.8) s’ha inclòs un
apartat de necessitats d’arranjament. La informació recopilada ha servit per fer
aquesta diagnosi de necessitat. En total s’han identificat 16 entitats amb necessitats
d’arranjament. Les dades recopilades són les següents:

● 11 entitats es troben en espais de titularitat privada, entre elles:

○ 10 en parròquies

○ 1 en un local de propietat d’una fundació

● 5 entitats es troben en espais de titularitat pública, entre elles:

○ 4 en locals de cessió d’ús

○ 1 en escola pública

Les principals problemàtiques amb relació a les condicions físiques que s’han
identificat són:

● Espais deteriorats pel pas del temps: parets, sostres…
● Humitats, goteres i inundacions
● Tancaments malmesos: finestres i portes
● Espai no accessible per persones amb mobilitat reduïda
● Plagues d’animals: paneroles, rates…

S’ha començat el treball conjunt amb el departament de joventut per donar resposta a
la necessitat, però encara no s’han acordat les noves línies d’abordatge.

Indicadors

Haver inclòs un apartat de
necessitats d'adequació a la base de
dades actualitzada sobre l’estat de
locals d’entitats de lleure.

S’ha assolit.
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Haver realitzat un document de
recollida de les necessitats
d’adequació de locals.

S’ha assolit.

Haver definit un nou model de
finançament per l’arranjament de
locals d’entitats de lleure

No s’ha assolit. Es segueix treballant amb el
departament de joventut en el nou model de
finançament.

Materials obtinguts Diagnosi de les necessitats d’adequació dels
locals d’agrupaments i esplais

Nombre i perfil d'entitats / persones
beneficiàries

Les principals beneficiàries d’aquesta acció
son les 16 entitats base de lleure educatiu
identificades amb necessitat de reformes, en
tant que podran adequar els seus locals i, per
tant, desenvolupar el seu projecte en unes
condicions dignes.

Dates de realització Al llarg del 2022.

135



8.10 Reformulació del Projecte Tractor

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 s’ha dut a terme la reformulació del projecte i la implementació d’una
prova pilot. Aquesta acció s’ha fet a través dels següents passos:

● S’han recollit les avaluacions de les proves pilot per part de les entitats base
participants i les federacions de lleure.

● Amb aquestes avaluacions, s’ha elaborat una proposta de reformulació del
projecte amb el GT d’Associacionisme Educatiu que donés resposta a les
necessitats i realitat de les entitats.

● Aquesta proposta s’ha presentat al Departament de Joventut amb qui s’ha
consensuat el nou model de projecte. En aquest procés de redisseny del
projecte s’han identificat tres districtes candidats en participar en la prova
pilot: Gràcia, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella, els quals s’han incorporat en el
procés.

● S’ha creat un equip motor entre els tres districtes, el departament de joventut i
el CJB on s’ha sistematitzat el projecte recollint les diferents fases
d’implementació del projecte i la repartició de tasques entre els diferents
agents. També s’ha creat una línia gràfica i materials gràfics i s’ha nomenat el
projecte amb el nom de “Carrers en Joc”.

● El CJB ha assumit la tasca d’identificar i contactar amb entitats susceptibles
a participar. A aquestes se’ls hi ha presentat del projecte i se les ha
acompanyat i coordinat en el procés d’entrar a participar. Finalment, han
participat de la prova pilot un total de 14 entitats:

○ Sants-Montjuïc: 7 entitats.

○ Gràcia: 5 entitats.

○ Ciutat Vella: 2 entitats.

● Un cop implementat el projecte, des del CJB s’ha fet un seguiment regular del
projecte amb les entitats participants i en coordinació amb les tècniques de
joventut del districte.

Queda pendent de cara a inicis del 2023 poder avaluar quins aspectes han funcionat
de la prova pilot i quins no per poder-lo redefinir si s’escau. Es vol estendre el projecte
a altres districtes de cara a la primavera del 2023.
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Indicadors

Haver redactat un
document de
recollida de les
avaluacions per
part de les entitats
base

S’ha assolit.

Haver redactat una
proposta de
reformulació del
Projecte Tractor
des del GT
d’Associacionisme
Educatiu

S’ha assolit.

Nombre de
reunions de
reformulació del
projecte

S’han dut a terme un total de 23 reunions de reformulació del
projecte, les quals han consistit en formació, acompanyament
per part d’un agent extern i coordinació entre els diferents
agents.

Haver implementat
el projecte a un
territori de la ciutat.

S’ha implementat el projecte a tres districtes de la ciutat:
Gràcia, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella.

Materials
obtinguts

● Proposta de reformulació del projecte per part del CJB

● Disseny i sistematització del projecte “Carrers en joc”

● Material gràfic de “Carrers en joc”

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les principals beneficiàries de l’acció son les 14 entitats de
base de lleure educatiu, en tant que han guanyat espai públic
per desenvolupar les seves activitats i es faran visibilitzaran als
seus barris.

Els 1.260 infants i adolescents participants d’aquestes entitats
de lleure també n’han estat beneficiàries, ja que han guanyat
espai de joc a la ciutat. També ho és indirectament el veïnat
dels barris on s’ha executat el projecte, ja que és un projecte
que facilita i estén l’ús de la via pública per finalitats
lúdico-educatives.

137



Dates de
realització

Al llarg del primer semestre del 2022 s’ha dut a terme la
reformulació i el disseny del projecte. Entre octubre i desembre
de 2022 s’han realitzar les proves pilot als tres districtes.
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8.11 Reivindicació d’unes tarifes de transport públic que s'adaptin a les

necessitats de l'associacionisme educatiu

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2022 s’ha dut a terme una campanya pública de reivindicació per unes tarifes
que donin resposta a l’associacionisme educatiu. S’ha creat un grup de treball el qual
ha dissenyat una acció de visibilització de la problemàtica i reivindicació pública.

La campanya ha consistit en unes publicacions per xarxes al llarg d’una setmana
amb la culminació d’una acció un dissabte a la tarda. Aquesta acció ha consistit a
anar a fer activitat de dissabte amb els infants en dues estacions de RENFE: Sants i
Clot-Aragó. Durant l’acció es va dur a terme un taller de pancartes, activitats
conjuntes entres entitats i la lectura final d’un manifest.

Tot i la campanya, però, no s’ha aconseguit la interlocució amb l’ATM, ja que no s’ha
obtingut un canal directe de comunicació.

La campanya es valora positivament per l’impacte públic que va generar, però va
mancar una major part de participació de les entitats i que es fessin seu el projecte.
Per aquest motiu, de cara l’any vinent, es considera que ara mateix no és una prioritat
per les entitats i es deixarà de treballar en aquest sentit.

Indicadors

Haver realitzat, com a mínim,
1 reunió amb l’ATM.

No s’ha assolit, per dificultat en obtenir un canal
directe de comunicació amb l’ATM.

Haver reactivat la campanya
pública de reivindicació per
una tarifa de transport que
s’adeqüi a les necessitats de
l’associacionisme educatiu.

S’ha assolit amb la participació de 8 entitats.

Materials obtinguts ● Manifest BCN T-LLEURE

● Materials de difusió i reivindicació per xarxes

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Les entitats destinatàries han estat les entitats del
lleure que fan desplaçaments en grup. Indirectament,
també ho han estat les famílies dels infants de les
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entitats en qüestió en tant que suposarà una
disminució dels costos de les activitats de lleure dels
seus fills i filles.

Dates de realització El disseny de la campanya s’ha treballat al llarg de
l’any, feina que ha culminat el 22 d’octubre amb l’acció
reivindicativa.
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Introducció
Aquest programa se centra a facilitar l’accés al lleure als infants i adolescents de la
ciutat i, a la vegada, promoure que les entitats de lleure esdevinguin espais segurs per
aquests i on es garanteixin els seus drets. S’emmarca en tres dels reptes de la Mesura
de Govern de l'associacionisme educatiu de base comunitària per garantir i millorar la
incidència d’aquest a la ciutat: Dret al lleure, Dret dels infants i Gestió de la Diversitat;
cada un dels quals dibuixa una de les línies d’actuació d’aquest programa.

El primer eix de treball vol contribuir en el desenvolupament de mesures de prevenció,
detecció i intervenció en situacions de violències sexuals contra els infants i
adolescents. El programa busca aportar aquest treball dins el marc de
l’associacionisme educatiu i fer de les entitats de lleure espais segurs pels seus infants
i adolescents.

El segon eix fa referència a la inclusió d’infants i adolescents amb diversitat funcional
en els projectes de l’associacionisme educatiu. Aquest es troba amb el repte
d’esdevenir un espai més accessible per aquests infants amb unes necessitats
educatives específiques. Des d’aquest programa s’hi vol contribuir a través de facilitar
l’accés als recursos existents sobre aquesta matèria.

9.A. Objectius

Objectius generals del programa

● Garantir l’accés al lleure educatiu als infants de la ciutat independentment de
la seva condició

● Promoure la garantia dels drets dels infants en el si de les entitats de lleure
educatiu
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9.B. Descripció de les accions

9.1. Diagnosi de les necessitats de l’associacionisme educatiu en
relació amb la prevenció de les violències sexuals contra la infància i
l’adolescència

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquest 2002 el CJB s’ha començat a implicar en aquest àmbit tal de poder aportar la
perspectiva de l’associacionisme juvenil i les seves necessitats envers la prevenció i
abordatge de les violències sexuals contra la infància i l’adolescència.

Aquesta acció s’ha implementat de la següent manera:

● Identificació de les necessitats de les entitats de lleure educatiu: per fer-ho
s’ha partit del Grup de Treball d’Associacionisme Educatiu per identificar quina
era la millor manera per fer aquesta diagnosi. Allà es va decidir crear un grup
de treball específic sobre la temàtica formada per les persones referents de
cada federació.

● Interlocució amb els agents que treballen en l’àmbit de la prevenció de les
violències sexuals: els resultats d’aquesta diagnosi s’han compartit amb els
agents municipals que treballen la temàtica, per així poder demanar noves
línies d’actuació en relació amb les violències sexuals contra la infància i
l’adolescència, en el marc de l’associacionisme educatiu. A la vegada, des del
mateix GT s’han proposat futures línies de treball a vehicular des del CJB com
ara una formació i una consultoria sobre prevenció i atenció de les violències
sexuals contra la infància i l’adolescència.

Indicadors

S’ha realitzat un
document de
recollida de
necessitats de
l’associacionisme
en relació amb la
prevenció de les
violències sexuals
contra la infància i
l’adolescència.

S’ha assolit.
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S’ha realitzat una
reunió amb els
agents que
treballen l’àmbit de
la prevenció de les
violències sexuals.

S’ha assolit. Es va realitzar una reunió de traspàs sobre les
principals necessitats detectades.

S’ha tractat la
temàtica almenys
en dos Grups de
Treball
d’Associacionisme
Educatiu.

S’ha assolit, s’ha tractat en un GT ordinari d’Associacionisme
Educatiu i posteriorment en dos GT específics sobre la
temàtica.

Materials
obtinguts

● Actes del Grup de Treball d’Associacionisme educatiu

● Actes del Grup de Treball amb referents sobre la
temàtica

● Document de recollida de necessitats

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les principals beneficiàries de l’acció son les 136 entitats de
base de lleure educatiu. També ho son els 1.260 infants i
adolescents participants d’aquestes entitats de lleure, ja que
aquesta acció va en la línia que aquests espais de lleure
educatiu siguin espais segurs per elles i lliures de violències.

Dates de
realització

Gener-desembre 2022.
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9.2. Enxarxar a les entitats de lleure educatiu amb els recursos
existents en matèria de diversitat funcional

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Aquests 2022 des del CJB s’ha desenvolupat aquesta línia de la següent manera:

● Identificació dels recursos disponibles: s’ha dut a terme una reunió amb els
agents en l’àmbit de les persones amb diversitat funcional, per tal de poder
identificar què podien oferir a nivell de recursos a les entitats de lleure
educatiu, i establir canals a través dels quals aquestes hi puguin accedir.

● Posada en contacte de les entitats amb els recursos: aquests recursos i
canals d’accés s’han compartit al Grup de Treball d’Associacionisme Educatiu
per tal que fessin el traspàs a les seves entitats base i així en puguéssin fer
ús.

Es valora positivament aquest primer enxarxament de les entitats amb els recursos
en matèria de diversitat funcional, però al llarg del curs s’ha identificat que cap d’elles
s’hi havia posat en contacte i n’estava fent ús. Per aquest motiu, es va decidir recollir
els contactes de les persones referents de cada federació en aquest tema per tal que
fossin els mateixos agents que ofereixen recursos qui es posessin en contacte amb
els agents referents.

Indicadors

S’han dut a terme
dues reunions amb
els agents en
l’àmbit de les
persones amb
diversitat
funcional.

S’ha assolit.

S’han recollit els
recursos
disponibles en
matèria de
diversitat funcional
en un document.

S’ha assolit.

S’han traspassat
els recursos
disponibles al GT

S’ha assolit.
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d’Associacionisme
Educatiu.

Almenys 5 entitats
han estat usuàries
dels recursos en
matèria de
diversitat funcional

No s’ha assolit, tal com s’ha exposat al desenvolupament de
l’acció.

Materials
obtinguts

● Actes de les reunions

● Recull de contactes de les federacions en matèria de
diversitat funcional

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Les principals beneficiàries de l’acció son les 136 entitats de
base de lleure educatiu. També ho son els 1.260 infants i
adolescents participants d’aquestes entitats de lleure, ja que
aquesta acció va en la línia que aquests espais siguin més
inclusius i accessibles.

Dates de
realització

Gener-desembre 2022.
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Introducció
El programa de Drets de la Ciutadania del Consell de la Joventut de Barcelona té com a
objectiu la protecció i promoció de la llibertat i la igualtat entre les persones joves, així
com la defensa de drets humans a escala local sobre les vulneracions relacionades
amb l'àmbit de la discriminació. Aquest programa és generador de discurs sobre els
drets humans des del moviment associatiu juvenil, sobre la necessitat de respectar la
inclusivitat i generar espais segurs independentment de les circumstàncies que
travessen a cadascú, així com proposa projectes d'actualitat i que situen les persones
joves i les seves necessitats i drets a l'agenda política.

Des del CJB es considera cabdal posar sobre la taula l’edatisme, com a discriminació
que afecta les persones joves i a l'associacionisme juvenil en el seu dia a dia. Així, el
programa d'enguany es desenvolupa principalment entorn aquest eix d'opressió. Es
pretén abordar l'edatisme mitjançant el treball en xarxa en col·laboració amb altres
col·lectius afectats pel mateix eix de discriminació i treballar al voltant de l'establiment
d'estratègies compartides per a difondre els mecanismes i recursos actuals a la ciutat
en matèria de lluita contra l'edatisme, el poder adult i l'adultocentrisme.

10.A. Objectius

Objectius generals del programa

● Fer xarxa amb les entitats que treballen per la no discriminació, la defensa de
drets humans i aportar-hi perspectiva juvenil.

● Conèixer, oferir i difondre els recursos i mecanismes que s’adeqüin a les
necessitats de les entitats juvenils en matèria de drets civils i garanties dels
drets fonamentals.

● Influir en la política municipal en temàtica d’adultocentrisme, edatisme i
poder adult, facilitant que aquesta s’adeqüi a les necessitats de les persones
joves i les entitats juvenils.
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10.B. Descripció de les accions

10.1 Participació en la Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a les
Víctimes de Discriminació de l’OND

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

Al llarg d’aquest 2022 el Consell de la Joventut de Barcelona ha participat a la Taula
d’Entitats amb Servei d’Atenció a les Víctimes de Discriminació de l’Oficina per la No
Discriminació. Al llarg de les reunions s’ha aportat perspectiva juvenil als diferents
debats temàtics i s’ha fet aportacions genèriques amb relació al barem d’edat utilitzat
en l’elaboració de l’informe, així com l’adultocentrisme com a discriminació a tenir en
compte.

A partir de la participació en la Taula, el CJB ha sigut una de les entitats membres que
ha participat en les càpsules formatives que acompanyen a l’informe.

Indicadors

Un mínim
d’assistència a tres
reunions de la Taula.

S’ha assolit, el CJB ha assistit a totes les reunions
establertes per la Taula, essent aquestes un nombre major
de 3.

Un mínim de tres
recursos difosos en
l’àmbit de la
no-discriminació.

S’ha assolit. Les xarxes socials del CJB han compartit els
recursos i informes que s’han generat des de la Taula de
l’OND. A més, el CJB a través del Grup Motor
intergeneracional envers l’edatisme ha generat material
propi sobre l’adultocentrisme i s’ha difós a través de les
diferents xarxes socials.

Un mínim de dues
aportacions concretes
a l’Informe de
l’Observatori.

S’ha assolit.

Materials obtinguts
Actes de les reunions, material gràfic, l’informe de
discriminacions, publicacions a les XXSS.

Nombre i perfil
d'entitats / persones
beneficiàries

Totes les persones joves de Barcelona i les entitats
integrants de la Taula de l’OND

Dates de realització Gener - desembre 2022.
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10.2 Creació d'un Grup Motor intergeneracional envers l'edatisme

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022

El curs 2022 des del Consell de la Joventut de Barcelona s’ha impulsat la creació d’un
grup motor intergeneracional envers l’edatisme.
La creació del grup motor ha estat entre els següents agents:

● Consell Assessor de la Gent Gran
● Dept. d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona
● Dept. de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona
● Amics de la Gent Gran
● Consell de la Joventut de Barcelona

Aquest grup ha estat format per un nombre de 5-6 persones referents dels diferents
agents, i el seu objectiu ha sigut generar una xarxa horitzontal d’aliances per a trobar
punts en comú i detectar necessitats envers l’adultocentrisme.
El grup motor ha tingut un total de 6 trobades, de les quals 5 han sigut presencialment
a l’Espai Jove La Fontana i una ha sigut virtual. Al llarg d’aquestes sessions s’ha
generat un espai on compartir el que cadascun dels agents està desenvolupant amb
relació a l’adultocentrisme, quines necessitats compartim, quines mancances
detectem i quines eines i estratègies podem generar a través del grup motor. La
valoració del grup motor és molt positiva i després d’aquest primer curs, s’ha decidit
la continuïtat d’aquest de cara al curs 2022-2023.

Indicadors

Haver constituït el Grup Motor. S’ha assolit.

Haver fet, mínim una reunió amb
el Grup Motor.

S’ha assolit, s’han fet 6 trobades.

Haver aconseguit almenys 3
entitats que formin part de la
Xarxa d’aliances.

S’ha assolit. Han format part del grup motor 4
agents/entitats i hi ha perspectiva de sumar-ne de
noves de cara al curs 2022-2023.

Materials obtinguts Actes de les reunions, material gràfic, publicacions
a les XXSS.

Nombre i perfil d'entitats /
persones beneficiàries

Totes les persones joves de Barcelona i les
entitats integrants del grup motor.

Dates de realització Gener - desembre 2022.
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10.3 Generació de material de sensibilització sobre poder adult,
adultocentrisme i edatisme

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022
Al llarg de l’any des del CJB s’ha tingut molt en compte l’eix d’edat en l'àmbit
transversal. Com a resultat de l’interès per a situar l’adultocentrisme a l’agenda
pública, donar a conèixer la discriminació per motius d’edat i sensibilitzar a la
població jove, però també a l’adulta, s’ha generat un material de sensibilització sobre
adultocentrisme.

El material s’ha enriquit a través dels reptes compartits i les necessitats detectades al
grup motor sobre l’edatisme. El material consta d’una definició de què significa
adultocentrisme, un seguit d’exemples pràctics i situacions de discriminació per
motius d’edat des de la perspectiva d’infants, joves i gent gran, i un tancament que
anima a la població adulta a revisar-se els privilegis entorn l’adultocentrisme.
El material ha estat difós a través de les xarxes socials, i la idea és poder fer
exemplars en físic.

Indicadors

Haver creat el grup
motor
intergeneracional.

S’ha assolit.

Haver generat el
material sobre
poder adult,
adultcentrisme i
edatisme.

S’ha assolit.

Haver fet un mínim
de 3 accions
comunicatives
entorn el material
generat.

S’ha assolit.

Materials
obtinguts

Actes de les reunions, material gràfic, publicacions a les XXSS
amb el material gràfic maquetat.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Entitats membres del CJB, infants, persones joves i gent gran
de Barcelona

Dates de
realització

Desembre 2022.
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10.4 Incidència sobre adultocentrisme i polítiques públiques

Descripció de l’acció i avaluació qualitativa 2022
El curs 2021-2022, el CJB i la Sindicatura de Greuges de Barcelona, juntament amb
els investigadors Roger Soler i Eduard Ballesté, hem desenvolupat un informe per
posicionar l’adultocentrisme a l’agenda juvenil de la ciutat, i al mateix temps, incidir
en la mirada i la construcció de les polítiques públiques en pro dels drets de les
persones joves.

L’informe, ens permetrà incidir i donar a conèixer aquest sistema d’opressió sobre l’eix
d’edat que s’exerceix també des de l’administració, per tal d’identificar
l’adultocentrisme i generar consciència envers les pràctiques adultocèntriques a les
polítiques públiques.

La metodologia utilitzada ha estat de 6 grups de discussió amb persones joves:

● Joves associades
● Joves i interculturalitat
● Joves 16-18 anys
● Joves 24-28 anys
● Joves 30-35 anys
● Joves sexo-gènere dissidents

A més, s’ha dut a terme un taller participatiu per la construcció de propostes amb
algunes de les participants joves dels diferents grups de discussió, i queda pendent a
principis de gener realitzar el taller participatiu per a tècniques i càrrecs de
l’Ajuntament de Barcelona.

Des del CJB s’ha considerat que la realització de l’informe és una oportunitat per
posicionar l’adultocentrisme a l’agenda pública i conèixer amb més profunditat quina
és la vivència de les persones joves de Barcelona envers l’adultocentrisme. A través
de l’informe, es podrà començar a desenvolupar línies de treball alineades amb les
necessitats detectades.

Indicadors

Haver constituït el
Grup Motor.

Aquest s’ha constituït, però no ha estat a través del projecte de
l’informe de polítiques públiques i adultocentrisme, sinó que
s’ha dut a terme a partir d’altres línies de treball exposades al
10.2.

Haver dut a terme
dues reunions amb
el Departament de

S’ha assolit, tot i que dutes a terme a través de la línia 10.2. En
aquest cas, hi ha hagut la coordinació idònia per acceptar les
línies de treball amb relació a l’informe.
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Drets de
Ciutadania.

Haver detectat
possibles línies
d’acció conjunta
amb
l’administració
pública amb
relació a
l’adultocentrisme.

S’ha assolit a través de l’informe.

Materials
obtinguts

L’informe sobre adultocentrisme i polítiques públiques.

Nombre i perfil
d'entitats /
persones
beneficiàries

Entitats membres del CJB, persones joves de Barcelona i
ciutadania en general.

Dates de
realització

Març - desembre 2022.
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